Inledning
Fdrst en riittelse fr6n ftirra numret. John Svenskehar 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?insidden blev ftirsenadsi
gjordes den. Den 18 maj har tvi personerg&tt 6ver sj<inoch den bdrjadeskdlja den 31 maj.
Tack John Svenskeftir de riitta uppgifterna om n<id6ret1867. Jagletade 10 ir senaredffiir
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 beslutatom 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 ossNordbor. SMHI har lovat Askaoch regn, det riicker si bra
med lite regn sfl det inte blir s&torrt i skog och mark. Alla hoppasviil 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€ikerthunnit till Garpenbergocks6,den som lever ffir se ?irju ordspriket.
Iag ar inte siiker ph att jag orkar ge ut nigot "blad" i septemberdet iir si svArt att fb in material
fr6n er som liiser bladet. Fler fir gamahjalpa till att skriva nigot somjust du varit med om i
Garpenberg eller har nigot minne av fr6n din ungdom. Hdr av er om intresset finns ft)r
septembemumret,annarsbli niista blad i december.
Med en ftirhoppning om en skdn och lagom varm sommaroch avkopplandesemestereller
skolledighet 6,nskarjagalla ltisareen 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 informationsmritei Folkets Hus. Roligt att si
minga kom och var med pi m<ltet.Vi informeradedi om vdr verksamhet.
I april hade vi en Eventveckamed bland annatOppethus pi industriomridet.
Under den veckan hade vi tiver 1300besrikare.Det var bide allmiinheten,skolor,
fdretagareoch slutligen Bolidens aktieiigarepi arsstiimman.
Frin Garpenbergkommer drygt Io/oav det silver som utvinns i v?irldenvarje ar
och knappt 1o/oav 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 1213,95meter under havsytan.
Pi sddra industriomridet pigir efterbehandlingav gamlaanrikningsverket.
Utrustning i verket har demonteratsoch delar anviindsnu vid andra gruvor. Nigra
av flotationsapparaternafinns hos Bolidens gruva Kylylahti i Finland. Den stora
kvamen anvtinds i Zinkgruvans anrikningsverk utanftir Ammeberg. Nu niir
utrustningen demonterasoch tagits ut si blir niista stegrivning av byggnaderna.
Planen iir att rivningen startarunder hiisten. Den hcigalaven kommer att ftillas
genom spriingning, troligen i februari eller mars. Vi iterkommer med mer
information om det niir det niirmare sig. Vi kommer ocks6att vilja ta del av era
ftirslag om hur marken pi gamla industriomridet kan anviindasi 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<iraav er
till oss med frigor eller funderingar!
Nu vill jag 6nska er alla en riktigt hrirlig sommar!
I

H2ilsningar
Jenny Gotthardsson
Omr6deschef,Boliden Garpenberg
som
i enny.gotthardsson@boliden.
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Succ6igen
varit i Garpenbergigen. Som vanligt var kykan helt fizlld med
Di har cruisinggudstjdnsten
miinniskor, som bide stampadetakten, sj<ingoch klappadehiindernatill musiken.Den forsta
cruisinggudstjiinstenvar 2011, och det var fullsatt redan di och har si varit alla dessair.
Siiren Karelius frin Malung iir den som rockat loss alla 6r. SolveigBergqvist-Larsson,Cecilia
Kyllinge, Anders Larm och Jan-OlofJonssonhar medverkatde senaste5 6renliksom prdsten
Anders Berglund. Hol1iging publiken gjorde ocks&husbandetmed Sven-HolgerRosenvinge.

.

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 skugganeller 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 nerdragenrullgardin och skriver mitt
skommarbobrev.
Jag tiinker med viss saknadpi viidret den 8 april, di yngstabarnbarnetupptiickte en vacker
huggorm pi viigen nedanftir ladug6rden. Den 169pi en grusflAckmed mycket snd,runt omkring.
Den var lite kall och seg men v?istevarnande.Vi lade den i en hink fdr senaretransport langt bort i
skogen. Hinken sttilldes i skugganbakom bilen medanvi gick in och 6t lunch. Efter det tog jag med
ett stort lock ftir attldgga 6ver ormen i hinken. Tankenatt sitta i bilen med en levandeorm i en
<ippenhink, i hiindelseav en dikeskdrning iir inte tilltalande. Ingen orm! Den hadetagit sig ur och
inglat iviig genom sn<ivallarna.
En vecka senarehade snrin ftirsvunnit si passatt det blivit mojligt att samlaupp kvistar frin
grdsmattandi jag upptiickte en ordrlig huggorm nedanftjr skogsolvonbusken.
Huvudet avbitet. Kaffen!
Det spiinnandelivet pi girden vid viigens slut fortsatte sammadag! Pi kviillen tittade jag ut 6ver
biiverdammen.Ett lodjur kom giende 6ver bortre kanten pfl isen, p6 viig mot den ensammasvaneni
den lilla cippnavattespegelnvid dammvallen..De sista20 metrarnasviingdeden upp bland triiden
for att kunna overraskasvanen. Svanenreste sig upp i vattnet, slog med vingama och lon retirerade
rnen gick igenom den ruttnandeisen och drog sig snopenoch 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 senareupptiickte vi att en riget drunknat i bdverdammenunder dagen.Hon hade gitt
igenom den ruttnande isen och inte kunnat ta sig upp. Sivert drog upp henneoch nu f6r naturenha
sin ging. Mat till riiv, korp och vildsvin?
Den ensammasvanenkom 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 senarehadevi
ytterligare en svan och inte bara det, utan iiven tvi tranor och tvi kanadagdsstillsammans med flera
knipor, dock enbart hanar,ligger honorna phAgg?
April avslutadesmed ners6gningav triid och buskar som kniickts av sn6n. Ett tillskott till
vedeldningen kommande vinter. Men uppstiidningenav en nertagenhiigg blev avbrutenav en envis
liten rtidhake. Fdr niira hans bo? SAdet var baru att plocka ihop och gi darifran. Veden ligger nog
kvar till h<isten.
Maj manad kom med hdgsommarviirme.Griismattornab<irjarredanbli bruna och med det en riidsla
ftir klimatftiriindringen .. Dock htirs inte media fundera utan det talas enbartom rekordtemperaturer
och sol, sol!
Av det drunknaderidjuret iterstar endasryggrad 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 teckenph att bcickerbdrjar tappasin roll sorn kunskapsfdrmedlare, och nu blivit anonymaprylar. Jagtycker det serbakviint ut, ja niirmast kijligt.
Nu dnskarjag oss alla en vanlig svensksommarmed lagom av regn.
Skommarbosistadageni maj 2018
Birsitta Bloom

Ftirsta kolmilan vid Gammelgflrden
Roger Janssonb<irjadeprata kolmila med Backikers-JohanJohanssonoch han berattadeatt
han och brodern Erik brukade ha minst tre kolmilor pA gang samtidigt. Den fiirsta skulle
tiindas och kola de mest kritiska dygnen, sedanvar det dags f<ir ndstamila, men samtidigt
miste iiven den fiirsta skotas.N?ir nummer tvi hade gjort de forsta dygnen var det dags fiir
den sistamilan for tillf?illet. Bide den forsta,andraoch tredjemilan miste ju sk<itass&de inte
blev sj2ilvsvildigaoch brannupp.
och Johanblev eld och ligor
Tankenftiddesph att grira en mindre kolmila vid Gammelg6rden
infiir tanken.Han lovade atthan skulle k<iradit "stybb" efteren mila i ndrhetenav Hummelbo
samt hjiilpa till med uppsiittningenav milan. Roger fick G<iteOstmanmed sig pi forslaget
och Gote kunde lflna sin arbetstraktorfor att k<iravirket till milan. Pi den tiden hade inte
Gammeig&rdentillging till annanmark dn den som var bakom Garnmelgirden,ddr smedjan
nu ligger, si sagtoch gjort, de fick iiven hjiilp av arrdraentusiaster.
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 hdnvisadetill nflgon
brandmyndigheti Stockholm. Efter minga samtaltill Stockholmgick det inte atLovertyga
dem om att en kolmila inte fick brinna utan skulle varatdckt med stybb helt och hillet, Gote
fick l6na en brandsprutafrAn Domiinverketoch ett flertal hinkar skulle st?illasupp ocksi men
stockholmarnade ansig bara att om det rykte frin ett omride si var det eld drir. Det gick inte
att overtyga storstadsbornaom att det inte brann utanbaru kolade si det iret fick inte milan
tiindas. DA bodade de funderapA marken nere bredvid Finnhytte-Dammsjdnoch pi si vis
blev det ett kolmileomride d[r i stiillet vilket 2ini das ?iraktuellt.
Fotona frin den fiirsta kolmilan iir stzimplade1 juli 1983 si det iir irtalet for starten av
kolmiletraditionen vid v6ranGammelsird.

Back6kers-Johan
ndr han tainderden
fiirsta kolmilan
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GARPENBERGS GYMNASTIKKLU BB
Vivill biirja med att iinskaalla en gladsommar!

Eftersommarenstartargympaklubben
terminen
med en resatill Grtivelsjrin.
Vandrarhemmeti Loviseniir bokat 13-LGseptember.Vi
kommeratt vandraoch njutaav den vackranaturen.Hor av
die till AnnikaRuth(073-7844514)
om du dr intresserad
av
att folja med. OBS,forst till kvarn!
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Hiistenstrfrningstillffillen blir enligt nedan:

Stavging
M A n d a g akr l . 0 9 : 3 0 - 1 0 : 3 0 .
Ta med stavarnaoch folj med p5 en vdnda!Vigir ca3-4km med startiGarpenbergeller
Persbo.RingInga-Stinatel" 220 LOfor info.

Medelgympa
Onsdagarkl. 19:00i gymnastiksalen.
Vi kor vecka37-50.Med borjanden L2 september"
Ledaredr Lailatel.220 40

Vattengympa
Fredagarkl. 18:00i Hedemorap6 skonviksrehab/Hagg6rden.
Vattnet5r 34 gradervarmt!
Vi kor vecka40-50.Veckodagen
kaneventuelltkommaatt dndras.Vid funderingar,
h6llkoll
pi facebookeller pratamed AnnikaRuth.
Kostnadordinariemedlemsavgift
samt200 kr i badavgift.
Ledareiir Carina.
Trdningstriijorfinns nu att k6pa f6r medlemmar,50 kr/st.
Betalningsker till klubbensbankgiro,mfrrkmed ditt namn.
Har nifr6gor ring ordf. Annikatel. 073-78445L4

Medlemsavgifter:
Ungdomar
upptill 19ir l5Okr/termin
Vuxna300kr/termin
Vattengympa
2OOkr/termi
n
Bankgironummer: 4L2-7924
VALKOMNA!

Mina luftaffiirer
Sivert Bloom pensioneradflygkapten minns.
Det Zirtidigt sextiotal, och jag sitter i ett Lansenplantillsammans med min navigatrir 6ver sjdn
Amungen i viistra Hiilsingland. Jagflyger ett instrumentflygprov,och har ett visir med skiirm
neddragets&att jag inte kan se ut. Navigat<irenger anvisningarefter 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. Stannaph1700 meter.
Det hiir gick ut ph atI dva upp precisionenvid instrumentflygning, och awikelser noteradesi
protokollet. Det var viil inte den mest intressantacivningenoch snartnog tyckte vi viil att vi kunde
behdva en paus. Jag frflgade navigatciren,sotrnfbrrestenhetteNisse, orn han kdndetill 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 metersh<ijdoch flrig mot Garpenberg.Snart ddk Hclgtjzirns
klack upp, och vi viijde fdr mastensorn stod ddr. Passeradeover "Norrland "och sviingdetillbaka
via Jtinvik och Pilsbenning. Nu giillde det att pikalla uppmiirksamhet,s&ner pA lbgstahdjd och
tiind efterbriirurkammare.Vi passerade"Norrland" igen i ca 1000km/tim. Jag garanteraratt ingen
missadedet. Niir det giiller att ftirvandla pengartill buller, s6 iir det inget som slir ett Lansenplan.
Efter en improviserad uppvisning med nhgrarollar och branta sviingardrog vi oss norrut igen. Att
malnma var ute pi gardenhade vi sett"
Si hdr lingt efter6t har jag funderat civerden ddr flygningen. Varftir klagadeingen pi bullret ?
Jag viickte naturligtvis alla som jobbade natt, och fcirsoktesova.Jag borde viil ha fitt ett kok stryk
av gruvjobbarna nizrjagvisade mig hemma. Men inget s6danthiinde.
Men det hiir med flyget hade bdrjat 1958 fttr min del. Jagjobbade dfl i gruvan. Min handledarediir
var Nils Norgren. Jag trivdes nttbra ihop med Nils och s6gfram emot en framtid i gruvan.
Men jag hade, mest pi skoj, nappatpi en annonsi tidningen. " Flan ftir din framtid ". Flygvapnet
alltsi. Jag hade gl6mt att jag ldmnat in ans6kanoch blev f<irvinad nar jag ombadsinstdlla mig i
Soderhamnftir uttagningstest.
Efter testet i Sdderhamnblev det Stockholm och MPI (mitritarpsykologiskainstitutet). Diir blev det
en massaprov och samtal med psykologer.Det praktiska gick i stort settut pi att kolla
koordinationsftlrmiga och simultankapacitet.Vad psykologernafick ut av att sitta och se
betdnksammaut och rcika cigaretterhar 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 dessaprov. Nu ansAgjag att sakenvar klar. Jag ska inte trotta
Itisarnamed detaljer men en episod miste jag niimna.
Proven skulle avrundasmed ett maxtest pi testcykel. En lZikareoch en assistentsk<ittedet hela.
Ntir jag iftird endastgymnastikblxor anliinde till provet satt liikarenochbliiddradei papper.
" Nummer och namn tack " sa han utan att titta upp. Jag l2isteupp mitt personnunmer och sa mitt
namn. Di vtinde han sig till assistentenoch sa " Du kan hdja belastningenett par stegredan fr&n
b<irjan". Jag kunde inte lita bli att frflga varfor jag skulle bdrja med hogre belastningiin de andra.
" Jo, sa liikaren. Det hdr jag pi dialekten. Du 6kte vril skidor till skolanva? ,,
Jo ,medgavjag. Men mest pi vintern.
Det var viil inte det mest intelligentajag sagt,men jag var viil lite spiindinfor provet.
Men garpenbergsdialektensmtiller h<lgtute i v6rlden.
Sivert Bloom

Frin Garpenbergs
Hembvgdsfcirening.
Aretsfcirstaaktivitet blevju som vanligtValborgsmdssofirande
och med ett mycket
fint tal till v6renav ElisabethBettanHedlund.Mait Bengtshjdlptetill med fin musik
och fick dvenpublikenatt sjungain viren. Mdngavilleha facklortill fackeltigetochvi
fick lite problemmed att dela ut till alla.50 st facklortroddevi skulleriicka,men nu
har vi liirt ossatt det behcivsflera.Vdlframmevid den fina brasansom Boliden
ordnatsi fick vi en fantastisktfin serveringav varm korv med meraav
Garpenbergsskolan.
Johannesson
utfordeen fenomenalndstantyst
fyrverkeriunderhi||ni ng.
Pi D a l k a rl sva n d ri n gheand evi i tagit ossatt ser ver aen m 6ltidtill allasomvilleha
detta. Duktigavandraresom kom till osspi gott humoroch i strdlandesolsken
verkadenojdamed virt bidragtill derasfortsattavandring.Runarbjod som vanligtp5
Kaffehemmai Hesshyttan
och dAfickju vandrarnaen extramatkontrollvilketnog
behovdesi den starkaviirmen.
Trefaldighetshdgtidsdagen
firadesmed gemensambilfiirdtillTrefaldighetskdllan
vid
Hdgtjdrn.Sivertoch Birgittahadeordnatdet fint och det helalockadeca 15 st
deltagare.
Taltetblev uppresti borjanav maj och har utnyttjatslite d6 ochd6 vid olikamoten
med mera.Firandeav Sveriges
Nationaldag
den 6 juni blevndstastoraaktivitetoch
d e n g e n omfo rd eisstrd l a n d e
so l skenochvi sjongNationals6ngen
sam tnigon mer
sdngocks6.Ddreftersd blevdet Kaffe,Saftoch brodtill dettaochvi kundeh6llatill
bide i och utanfortdltet.
Midsommarfirandet
foljer nu som nestakommandeaktivitetden22/6 och det hela
borjarmed att barnenSkerkl 10.00traktorvagntill ett bra stdllefdr att plocka
blommor,kl 14.00bindervi kransartill majstiingen
och kl 16.00startar
s t d n g u p p re sn i nogchd a n sru n t stingen.
Al l as o n da g airj u l i d r d e t K a ffe ser ver ing
m ellankl 13.00- 16.00ochvi tr or osskunna
ha en extraaktivitetd5 som ex Smide.
Hemvdndardagen
gir av stapeln4/8 kl i.2.00med start i Kyrkan.
D e n1 7 / 8 kl 1 0 .0 0td n d smi l a no chden18/8kl 20.005r det Milkvdllmed under hSll ni ng
o c hK o l b u l l a r
Surstrcimmingsfest
den25/8 kl 14.00med foranmdlantillAnita Hedqvistp6 telnr
0225/ 20225 eller 07 05457280.
Htistmoteden 6/10 i Forsamlingshemmet
avslutar6ret somdet brukar.

Svenska kyrkans unga
Hogsommarviirmeredani maj . . ".... Helt otroligt
Vi hade en fin Virfest o Husby kyrka den20 maj. En bra bit civer 100 personerfick uppleva
en fin familjegudstjiinst. Efterit var det korvgrillning och fika, hoppborg, ansiktsmfllningoch
tipspromenad.
I sondagshade vi en otroligt vann avslutning ftr alla bamgrupperi v6r ftrsamling i
Hedemora med Snnuen fin Familjegudstjiinst.Diirefter tirta med fika, en trollkarl samt
mingel.
Nu viintar tvi veckors Sommarkollohiir i Garpenbergv25 och26" Rockrnitssafredagden29
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juni kl. i8.00.

tsarngrupperna
startarigen v. 35"
F{aen underbarsonunarmedrnyckctsol ochbadocFrtid florvila.
Gudsfrid!
Varrna sornmarkramar!Bettan, barn &, ungdornsledareoch husmor i F{us.by& Garpenbergs
forsamling
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Ivyttftfi"lngelsboBygdegtvd
Vdra kommande aktiviteter:
Midsommardagen,23 juni kl 16:00,reservi majstang,sjunger,dansar,lekeroch
fikar.Ta garnamed blommortill stAngen,vi bindertillsammans
undersdrng.

Stanna gdrna kvar till kl 19.30, de vi visar fotboll pi v&r
storbildsskdrm. Det blir direktsdndVM-matchmelransverige och
Tyskland.Forematchenharvi knytis.Grillarfinns.

B6tutflykt till Hdlsingboholme skersiindagenden 8 juri kr 1z;0o.
Ta med lunchkorg,sa 2itervi och trivstillsammans.
Griilprats
finns.
Vi samlasvid Hdlsingbobryggaellervid holmen.

Sommarkvdlli Ingelsbo,fredag2T iuli kl 19:00.
"FrAn okenliv till Tonga", Johan Bergstad fr6n Dormsjc!
berdttar minnen och erfarenheterfr6n hans och familjens
jordenrunt-resa.Musikalisk
inramning.
Prel liirdag 6 oktober, kl 17.00
Vi trdffas och tittar pA VM-deltdvlingi speedwaypi v6r storbildsskdrmdirekt fr6n
Torun,Polen.Servering
och underhAllning.
Anmiilantill KennethGabrielsson,
tel or2-24059 20. Mailinfosenare.
Du 6r vSlkommenatt hyra bygdeg6rdenfor n6got fesfligt
tillfdlle.Lokalen dr
-extra
handikappanpassad.
Ddr finns porslinfor ca 50 personer,ett
stortkylskapoch
diskmaskin.GunnarErikssoniir stugvdrd
. Tel A22S-230
23.
Vi hoppasp6 en fortsattfin sommaroch onskarallavdlkomnatillviira aktiviteter!
Sekreterare:
GunnelWaern6r073-04b71 93
Hemsida:www.bvqdeqardarna.se/inqelsbo/
e-post:inqelsbo.bvqdeqard@gmail.com
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Svenska
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GARPENBEncS
Viilkommen till Garpenbergs kyrka i sommar!
Sommarenndrmar sig och som vanligt flyttar vi ut nigra
av gudstjiinsternai naturenoch hoppaspi soligt vdder.I
spalten till hriger finns alla sommarensgudstjdnster.
Klipp gtunaut och spara!
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Pilgrimsvandring
Du somvill pilgrimsvandragenomvir vackra
ftirsamling,nigon dag eller en hel vecka,har som
vanligt mojlighet attvara med i pilgrimsvandringen
vecka 32. Vandringen startarredansondagenden 5
augustii Hedemorakyrka. Sammakviill anl5nder
pilgrimsvandrarnatill Garpenbergskyrka. I 6r
samarbetarvi med bide By-Folkdrnapastoratoch
Avesta-Grytniispastorat.De sammanstrilarmed ossi
Garpenberg,och sedanvandrarde med ossrestenav
viigen.Mer info finns pi v6r hemsida.Sista
anmiilningsdagdr 22 juli.
Sommarkviillsmusik
I sommar bjuder forsamlingenskyrkor pi minga
tillfiillen till sommarkv5llsmusik,t ex:
Rockmrissai Garpenbergskyrka, sehcigerspalten.
Torsdag 5 juli kl. 19 i Husby kyrka, Orgel- och
pi anoafton med Ragnhild Pettersson.
Lordag 7 juli kl. 18 i Hedemorakyrka, I Jazzton
med IsabellaLissarsoch Dag Weibel.
L<irdag14 juli kl. 18 i Stjiirnsundskyrka, Vi pd den
hiir planeten, med Paula och Gunnel TestadpA fiol
resp.orgel.
Varmt vilkomna ocks6 ti1l Folkmusilcrntissai
Stjiirnsundskyrka s<indag5 augusti kl. 11, vilket
avslutarFolkmusikfesten.
En hiirlig sommaronskarjag er!
Anna Jonsson,prrist i Garpenberg
Hedemora,
HusbyochGarpenbergs
ftirsamling:
0225-2570 00
www.svenskakyrkan.
selhedemora

S<indag24 ltrIj kl. 15
Gudstj?insti Olshyttan.
OBS! i Str<immens
hos GcistaJohansson.
(Vid regn:Vibberbo bystuga)
Kaffeservering
Fredag29 jt;raikl. 18
Rockmiissai kyrkan
S<indag5 augustikl. 18
Pilgrimsgudstjiinst
Sondag12 augustikl. 14
(OBS! Tiden)
Gudstjiinsti Hiisslen
Ha gdtrnamed kaffekorg
Scindag2 septemberkl. 15
Gudstjiinst i Gruvkapellet
YIa gdmamed kaffekorg

Med r eservationfo r iindringar.
Fiir aktuell info om varje
gudstjiinst:
seAnnonsbladet,hemsidan
eller vira affischer.

VALKOfTANA
till sommorens
1AFTKVALLAR
i Wibb erbo Bystugo
Kaffe och hembokot"doppa".
M6ngofino ortister.
Arfott eri medsmokligo
vinster.
Entr6: lOOkr (inkff iko!)

Bornupptilf 12&r grotis

27 juni kl 19.O0

"Tiingerpojkornomed Korin". Rock,
visor, f ofkmusiki en hcirf
ig blondning

4 iuli kl 19"0O

"Norrsken"en ukulelegrupp
fr6n
Horndql,
speforochsjunger.

11 juli kl 19.0O

"Peter Lrinnborgmed vcinner"spelor
bfuesmm

18 juli kl 19.OO

"PosaSerenius"bercittoromsitt fiv
somisrocingf
orare,somtvisorbifder

?5 iufi kl 19.00

"Heidi Boier" vissdng
erskaf r6n
Ludvikqsombfotofkor DonAndersson

1 ougustikl 19.O0

"Svontez"Enmusikolisk
bfqndning
ov
visor,lite popmm

For mer informotionomsommorens
progromkontaktogcirno
AnitoOstmonpStelefon0225-?10
41 mobilO73O-471
886 eller
e-moiI onitq.ostmon@9hi
Ils.org
Hemsido:
www.vikbygden.se

@"'-t"zc

-

,tr

,4 -

E

www\{ffiww.wffiffi

ffiwwaw
&WSuu

W*www&w#
es.
€=:

t

{71
o, wEax€,,.ffi@^*
*w m
,E Y
,:18&
li:

ft i
WliWEtrV,&W

f';

{*[tf: itre!,,:;;!ji,:l',:*r:i,ri,;i:lrttg{ro;rI"iti,}trt-t",i'irJir"riii,:,X'
fnii,rf, ri'til\r,?:!?,,;t
"e[ rj[;i € ii ; f-ii.r,
61i:iiSc l,+et,:f"
li f .S rt:f ir:e:;,gf,:,|iii-:;r
,,iJt"Si+trJ,;!e['rer
L['r7f*i:'n*"iTg'iir€:ttt
uril -ie iiiestu. o,l[,r;"tt[:i':it"[';l.ei'ti"

Ytr3ijiPr+,'E!i:i{iiti:
F,Ij=iiiiiEi3';"fii,E'
I,;:i.,:t,

rslft g/i..nr.!
S,il;'ru,L,:rrilng:
inil t liiiu r-r,[Lrii',1{,5.1l1i

ELG;;srgq$tec,€ru,$r:8,,*i@*rtfueEf
7=€E
"'I,Eo",Ft?AE',FEj@,,re:,Fel
E€m.
?a

ift-1ii,;+lil,-fJr' - i:r&lgt.di

,r€:tFi*'&'tastfrgfucff
T'J,e'ffi
srskdl"iiseffvr'szma+rEa#fi
EetrElgr:Wvri
iir-q,rT
ntrli'lrETrr.-f,
;"f,"n,i;
',:-Lr
,.',€,c, j"tiflg

.,t:..r>

l!F,r''.t - it€r'
XGt' 'J"uj.ieElii.

Ewwffi
wwww
ffiw&
("u'"=
e'
I* fi:,ii'i,ielvr;rclagn

trfi*ltr3ffitrWgffiffiXTdlX{3H
i

wli$EnsruffiHvH$'r,
ffitrruftfiu*i
"rzffi,rimua,;_t;;

wp{Jw?Lywwryeqwwwezewg'&w^2"sffi&aqry'a*dwaswwAepereeryffi
&w"try
*"uzzzzq-*ri
awryaary &"uwzJLa
&&Z&ffi7ary
WegN "Bwpawn sw$azwzw"
'Haqrt^'assagqtsa&w.ffi7q"awnew&eTqge-*zsw;puary#*sv"e&{z%
-7J3u&2

4a"affiw"z-naa:rzr*a3&:zZeW?"WW"!"'^23"T2"
4awffivazvzzsw&"9
TapJm-g,l
4aa &&* ry v;3.zzt3

WWWWffiffiffiW

w ffiffiwffiwww
ffiffiWWWWffiffiWffi

SvunnaTidgr
K6psroehsbljer
bgggnadsv8rd,
antiktoehsscondhand

oPPst

Onsdagar1l-17
lo6rdagar10-15
flAllsr 6vanoppotnbr tillfdllsgsss,llsrring fdr rgen
visning

076340 1+59
Vi finns i r6da rian i kurvanvid
fl rrrg6 r dsn/Garpcnb srgs5l ott

Planerade aktiviteter i Folkets Hus
PFolkets Hus ska vi underjuli minad ha en cafekviillmed firhoppning om att fatagpA en
trubadur som kan spelaoch sjunga ftir oss.
Till hdsten ka vi iiven ftirsdka ha en kviill dzirvi kan gora olika sakersom att sy, sticka, pyssla
och tiven baka tillsammans"
Har du, just du ett ftrslag pi verksamhetsi hdr av dig till Karin, 073-5418807
Vi kommer att ghut pi Facebookoch hill dgonen6ppna och l?ispi anslagstavlornadtir datum
och tider kommer att ans16s.
Vir fdrhoppning iir att minga ska tycka att det l6ter trevligt och vill komma till v6rt fina
FolketsHus.
Styrelsen/Karin 073-5418807

