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Företagare!
Inbjudan till seminarium, sid 5

Ur detta nummer:
* Ordförande har ordet sid. 2
* Invigning och boksläpp sid. 3
* Fastighet till salu sid. 4
* Biblioteket informerar sid. 6
* Evenemang på Korpen sid. 9
* Kyrkans kalendarium sid. 11
* Källfallsliften öppnar sid. 12

Se kyrkans
kalendarium -

Julen dignar av
evenemang!!!

Sidan 11

Biodags!
Bio och annat kul med ny utrust-

ning i Kulturhuset. Se sid 7

Vi i kommunens Livsstilsgrupp planerar en
Skinnskattebergsklassiker.

Det är därför hög tid att börja träna!

Längdskidåkningen avgörs redan den 8 februari.
Vi återkommer i nästa nummer med sträckor och
klasser. Förutom längdskidåkning har vi tänkt oss
cykel och löpning. Alla som fullföljer får diplom
och  na priser kommer att delas ut. En startavgift 
kommer att tas ut som täcker våra omkostnader.

/Livsstilsgruppen

Tack!
Alla som kom till församlings-
aftonen i S:t Davidsgården den
9 oktober. Ni bidrog till att vi
nu kan skänka 1.926 kr Till
Chitakatira Primary School
och HIV/aidsdrabbade i
Zimbabwe

Nu kan du få kommuninformation via e-post. Vi
kommer att skicka ut 0222:an till att börja med.
Kom gärna med förslag på vad du skulle vilja få
skickat till dig. Anmäl dig till ”nyhetsbrevet” på:

www.skinnskatteberg.se/om kommunen

Gordons
webbtips
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0222:ans redaktion:

Redaktör: Marie Wennerström
Redaktionsråd: Marlene Carlsson, Yvonne Wiberg

och Anders Pettersson

Adress: 0222:an, Box 101
739 22 Skinnskatteberg

tfn: 0222 / 451 39
fax: 0222 / 450 90
e-post: info@skinnskatteberg.se

Ansvarig utgivare: Kommunchef Leena Berglund
0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den  nns även att hämta 
i kommunhusets reception samt på webben:
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på 0222:an för
120:- om året. Kontakta redaktionen.

Skolans matsedel vecka 45-48

Vecka 49.
Måndag: Kassler på rotfruktsbädd & Ris.
Tisdag: Rotmos & köttkorv.
Onsdag: Guldlax friletter pikantsås & potatis.
Torsdag: Köttsoppa med pannkaka.
Fredag: Kina gryta med Ris & råkost.

Vecka 50.
Måndag: Kyckling nuggets sås & ris.
Tisdag: Cevapcici tzatziki & pasta.
Onsdag: Fisk gratäng. (Apelsin)
Torsdag: Korvstroganoff & ris.
Fredag: Risgrynsgröt & skink smörgås.

Vecka 51.
Måndag: Kyckling gryta med pasta.
Tisdag: Tex-mex biff tomatsalsa & Ris.
Onsdag: Västerhavs  sk örtsås & potatis.
Torsdag: Jultallrik.
Fredag: Avslutning.

Nästa manusstopp: Den 12 december
Utgivningsdatum: Den 30 december

Ordförande har ordet…

I början av november satt jag på ett möte i Stockholm där
ordförande avslutade med att önska alla en god jul och ett
gott nytt år. Det kändes lite märkligt. Men, vi är snart där.
Nu handlar det om att återfå känslan och inspirationen för
att sätta igång med julstöket igen. Ett bra startskott är jul-
marknaden i Färna, som måste ha slagit alla rekord i år. Jag
har aldrig tidigare fått trängas så mycket för att nå fram till
alla julsaker, mat och godis. Det känns väldigt positivt.

Inom politiken i Skinnskatteberg tror jag att alla drar en
lättnadens suck nu när budgeten är fastslagen för nästa år.
Arbetet har inte varit helt enkelt. I slutet av augusti hade vi
kommit fram till ett gemensamt tvärpolitiskt budgetförslag.
Sedan började prognoserna för våra intäkter de nästföl-
jande tre åren att rulla in. Lågkonjunkturen hade kommit
till Skinnskatteberg. Kommunen förutspås tappa drygt 15
miljoner kronor i skatteintäkter och statsbidrag för åren
2009-2011. Budgetarbetet  ck sätta igång igen och den 18 
november fastslog Kommunfullmäktige den nya budgeten.
Inom politiken är vi överens om det mesta. Det som skiljer
oss åt är skattesatsen. Socialdemokraterna har valt en linje
där en skattehöjning ingår, medan Folkpartiet, Centerpar-
tiet, Moderaterna och Kristdemokraterna anser att detta inte
är nödvändigt av  era skäl och vill behålla en oförändrad 
skattesats. Nu  ck Socialdemokraterna stöd av Skinnskat-
tebergsdemokraterna för en skattehöjning, vilket innebär att
denna höjs efter årsskiftet till att bli 22:39 kr per intjänad
hundralapp. Tidigare var den 21:89 kr.

Vi har dock en stor fördel jämfört med många andra kom-
muner. Vi har i grunden en välskött ekonomi, med få lån,

bra betalningsförmåga på lång sikt och vi har pengar för att
betala de årliga pensionerna. En bonus till detta är att 2008
har varit ett ekonomiskt bra år. För första gången på tio år
verkar våra verksamheter gå plus och vi får totalt sett ett
positivt resultat på ca 5,5 miljoner kronor.

2008 har inte bara varit ett ekonomiskt bra år. Det har även
varit ett bra politiskt år. Det politiska arbetet har präglats
av framåtanda och en vilja att fatta beslut för kommunens
bästa. Jag är övertygad om att långsiktighet, samarbete,
medvetenhet och politisk vilja och mod är framgångsfakto-
rerna för vår kommun. 2008 är ett bevis för detta.

Nu känns det som det är dags att lägga ekonomin åt sidan
och fokusera på att förverkliga allt det positiva vi vill göra
nästa år. För att nämna några exempel så kommer vi bl.a.
bygga om Centralskolan och Hemgården, för att få mer
ändamålsenliga och arbetsmiljövänliga lokaler. Vi satsar
även pengar på energisnålare uppvärmning och byte av
fönster i en del av våra fastigheter. Vi satsar stora pengar på
reningsanläggningarna i Skinnskatteberg och i Riddarhyttan
samt på vår vattendistribution, där vi vill höja kvaliteten på
dricksvattnet.

Hoppas att alla får en riktigt bra jul och får tiden att umgås
med nära och kära.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Carina Sándor
Kommunstyrelsens ordförande
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Aktivitetskalender

November
29 Loppis kl. 10-14 i Folkets Park Skinnskatteberg.
Boka bord 0222-103 76 eller 070-539 26 84

30 Invigning av informationsskyltar vid Krampens före
detta tågstation och vid rysstenen. Samtidigt släpps boken
”Krampen -ryssläger i Sverige under andra världskriget”. Kl
14 vid Krampens fd station och därefter kaffe/te i kulturhuset
Korpen, Skinnskatteberg, kl 15. Se annons nedan.

December
1 Gympa i Gymnastiksalen varje måndag 19-20 med
Skinnskattebergs Gymnastikförening.

2 JUNIS -skapis/moviekids för barn från 7 år (åk1). Tis-
dagar klockan 17.30–19.00. Info Eva Teljebäck 070-6684790,
evat@junis.org

2 JUNIS - Sånglekar för barn från 5 år. Tisdagar klockan
16.30-17.30 Skolvägen 8. Info Eva Teljebäck 070-6684790,
evat@junis.org

2  Julcafé på Stacken kl. 18. Här kan du komma och  ka 
och umgås med andra småbarnsföräldrar. Ljustillverkning för
dom som vill eller ta med eget julpyssel.

3 Korsdrag i S:t Davidsgården kl. 13. Advents- och jul-
sånger med Gun och Birger Johansson från Frövi.

3 Aerobics i Gymnastiksalen varje onsdag 19-20 med
Skinnskattebergs Gymnastikförening

3 Vernissage Målargruppen, Biblioteket kl 17

6 Julmarknad. Jul på Vätterbo kl. 10-15 Skinnskattebergs
affärsidkare, Hantverkare, Fiskdamm, Julgransförsäljning,
Korv Glögg mm, mm /Albinssons konditori

6 ”Ett ljus i mörkret” Advents- och julmusik i Skinnskat-
tebergs kyrka kl 18.00. Se annons sid 9

7 Julkonsert med Micael Wretholm sång och Esbjörn
Ferm dragspel samt Västerås ungdoms musikkår. Heds kyrka
kl. 18.00

7 Line-dance söndagar kl 19-21 i Finska föreningens
lokal.

8 Möte Folkpartiet. Folkpartiet har årets sista möte hos
familjen Leneklint kl 19

8 Kulturkväll med teater på Korpen kl. 18.30. Teatergrup-
per spelar korta pjäser och i pauserna underhåller musikelever.
Fri entré med frivillig ”utträdesavgift”.

9 Cafékväll i Bysala. Cafékväll och månadsmöte i Bysala
Hembygdsförening. Bybor, sommargäster och medlemmar
- ALLA VARMT VÄLKOMNA!

11 Välkommen på frukostseminarium om hur du och ditt
företag kan bli bättre på den internationella marknaden. Kl.
07.30-09.00 i Kommunkontoret, Kyrkvägen 5 i Skinnskatte-
berg. Information om Leader, EU:s program för landsbygdsut-
veckling, kommer även att ges. Se annons sid 5

11  Adventskafé i Skinnskattebergs Filadel a kl. 14. Kent 
och Lars-Ove Sångare och musikanter. Arr: Smyrna försam-
ling, Fagersta

12  Lucia rande i Skinnskattebergs kyrka kl. 19. 

13 Musik med Hemvärnets musikkår i Skinnskattebergs
kyrka. Aftonbön med hans Eric Johansson

13 Disco i Folkets Park Skinnskatteberg kl. 22.00. Ålders-
gräns 18 år

14 Traditionell Lucia i Karmansbo smedja kl. 15. Se an-
nons sid 10.

15 Alliansen, dvs centern, folkpartiet, kristdemokraterna
och moderaterna har månadsmöte i St Davidsgården kl 18.30

15 Kulturkväll med de yngsta på Korpen kl 18.30.

16 Fullmäktige sammanträder i Kulturhuset Korpen

17 Möte Grannsamverkan södra kommundelen ”Fiket i
Hed” onsdag 17 december klockan 19.00

20 Julmarknad i Rotundan Riddarhyttans Folkets Hus o
Park kl. 12.00-17.00. Se annons sid 12

21 Kamelens hemlighet - en annorlunda julberättelse för
små och stora. I Skinnskattebergs kyrka kl. 11.

24 Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka kl. 23.

25 Julotta i Heds kyrka kl. 07.00. Hedkören medverkar un-
der ledning av Susanne Bågenfelt. Präst: Hans Eric Johansson

31 Nyårsbön i Heds kyrka kl. 15. Präst: Pia Luotomäki

KRAMPEN
RYSSLÄGER I SVERIGE
UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET

Söndagen den 30 november invigs informationsskyltar vid
Krampens före detta tågstation och vid rysstenen. Samtidigt
släpps boken ”Krampen -ryssläger i Sverige under andra
världskriget”, utgiven av Västmanlands läns museum. Läns-
museichefen Carl-Magnus Gagge invigningstalar och en
rysk kör sjunger. Författaren Hans Lundgren berättar också
om sitt arbete med boken.

Tid: söndagen den 30 nov, kl 14 vid Krampens fd
station och därefter kaffe/te i kulturhuset Korpen,
Skinnskatteberg, kl 15. Där kommer boken också att
 nnas till försäljning.

Krampen ligger söder om Skinnskatteberg. Från vägen
mellan Uttersberg och Riddarhyttan skyltas mot Krampen.
Invigningen sker intill vägen vid fd tågstationen.
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Som ni säkert lagt märke till har  ertalet 
pollare (de låga belysningsstolparna) längs
Centralvägen i Skinnskatteberg varit svarta
under hösten. Orsaken är skadegörelse.

Gatubelysning längs Centralvägen.

Fastigheten är i två plan om ca 140 kvm per plan och har
används för industriändamål. Tomtyta 1332 kvm.
Fastigheten säljs i be ntligt skick.

Upplysningar genom Teknik och service, Bengt-Åke An-
dersson tel 0222-451 23

Utgångspris 100 000:-.

Anbud på fastigheten lämnas till
Teknik och service,
Box 101, 739 22 Skinnskatteberg.
Märkes ” Anbud Övre Uggelfors 3:13”.

Skinnskattebergs kommun erbjuder fastigheten
Övre Uggelfors 3:13 fd telegrafstation i Riddarhyttan till försäljning

Vägverket, som sköter tillsynen av
Centralvägen, både gatan och belys-
ningen, har planer på att helt sluta
åtgärda den låga belysningen om
skadegörelsen fortsätter. Det är allde-
les för kostsamt med reparationerna.
Samtliga pollare (66 st) skulle då bli
nedsläckta.

Under vecka 46 har Vägverket trots
allt, efter påstötning från vår sida,
lagat samtliga lampor, både höga och
låga. Kostnaden för detta uppgick,
enligt Vägverket, till ca 10.000 kr.

Under v 49, första veckan i december.
kommer Vattenfall Service som sköter
kommunens vägbelysning, att göra en
rondering av den kommunala vägbe-
lysningen.

I det avtal som kommunen har med
Vattenfall Service ingår 3 ronde-
ringar per år då samtliga ljuspunkter,
ca 1.300 st, kontrolleras och trasiga
lampor byts ut. Tidsmässigt brukar
det inträffa i januari, september och
december.

Kommunens budget för den kom-
munala belysningen är 1.020.000 kr
(2008-års budget).

Inför nästa år  nns förslag att investe-
ra i ny armatur för 2 milj.kr. Vi skulle
då kunna spara 320.000 kr per år på
lägre elförbrukning.

Angående vägbelysningen i Skinnskatteberg

Teknik och Service informerar

Riddarhyttan
2110010 Västra Parkvägen 3 B 2 rok 65,7 4 104 kr
2110011 Västra Parkvägen 3 B 2 rok 63,7 3 190 kr
3880006 Granstigen 6c 2 rok 60 3 104 kr (kallhyra)

Skinnskatteberg
1150013 Björken 1 rum 39,6 4 158 kr
4630016 Sotvretsvägen 7 1 rok 57 3 409 kr
1360016 Sotvretsvägen 19 B 2 rok 65,8 4 203 kr
1620015 Klockarbergsvägen 8 B 3 rok 74,5 4 489 kr
1620008 Klockarbergsvägen 8 A 1 rok 40,9 2 649 kr

Blankett för ansökan om bostad  nns på 
www.skinnskatteberg.se eller beställs
från 451 31. Övriga frågor om kom-
munens lägenheter besvaras via e-post
birgitta.karlsson@skinnskatteberg.se
eller tfn 451 31.

Lediga lägenheter
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Tomgångskörning

Inom Skinnskatteberg och Riddarhyttans
tätorter (byggnadsplanelagt område) får
tomgångskörning med motordrivet fordon
ske under högst tre minuter.

Bilavgaser innehåller ämnen som
är skadliga för människor. Dessa
ämnen kan vara besvärande för
allergiska och känsliga personer.
De bidrar också till växthuseffekten
och är skadliga för växter.

Använd motorvärmare vintertid
En kall motor släpper ut mer
avgaser än en varm, därför rekommenderas att man
använder motorvärmare. Motorvärmare ger lägre
utsläpp och mindre drivmedelskostnader. Vägverket
rekommenderar att man kopplar in motorvärmaren
en och en halv timme vid temperaturer under -15 C,
en timme upp till 0 C och 20 minuter upp till +10 C.

Regler för tomgångskörning  nns i 4 § i de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna

Stacken Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och
barn, 0-6 år. Här kan barnen leka, sjunga, måla och
föräldrar ges möjlighet att träffa andra småbarnsfö-
räldrar. Kaffe, te och dryck till barnen  nns att köpa 
till självkostnadspris. I övrigt får du ta med det som

passar till dig och ditt barn.

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00

kl. 13.00 - 16.00 Babyöppet
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00

Julcafe´på Stacken
Här kan du komma och  ka och umgås 
med andra småbarnsföräldrar.
Gele´ ljustillverkning för dom som vill
eller ta med eget julpyssel.
Tisdag den 2 december 18.00

Lucia
Fredag den 12 december  rar vi Lucia på 
Stacken.
10.30 sjunger vi Jul och Luciasånger.
De barn som vill tar med sig lucia- och
tomtekläder.
12.00 serverar vi risgrynsgröt.
Kaffe och pepparkaka.

Vi stänger för Julledigheten 22/12
Öppnar igen onsdag den 7/1

VÄLKOMMEN tfn 450 55

Familjestödjare
Är du småbarnsförälder och har behov av att få
prata om din situation eller vill få råd och stöd?
Då är du välkommen att ringa mig, Anna Öberg
som jobbar som familjestödjare. Du kan också
ta kontakt med mig när jag är på Stacken.
Jag har tystnadsplikt.

Anna Öberg
0222 - 450 76
anna.oberg@skinnskatteberg.se

Frukostseminarium för Företagare

Bli bättre på
export/import

Hur ska vi göra för att sälja våra produkter i EU?
Hur hittar vi en ny leverantör utomlands?

Välkommen på frukostseminarium om hur du och
ditt företag kan bli bättre på den internationella
marknaden. Christer Stenström från EU-kommis-
sionens nätverk för småföretag Enterprise Europe
Network informerar och bjuder på frukost.

Torsdagen den 11 december, kl. 07.30-09.00 i
Kommunkontoret, Kyrkvägen 5 i Skinnskatte-
berg.

Information om Leader, EU:s program för lands-
bygdsutveckling, kommer även att ges av Barbro
Fischerström, verksamhetsledare för Leader Berg-
slagen.

Anmälan görs senast 9 december till Yvonne Wi-
berg, tel. 0222-450 44 eller e-post yvonne.wiberg@
skinnskatteberg.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

Seminariet är ett samarbete med
Skinnskattebergs kommun.
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Öppettider
Biblioteket har nya öppettider!

Måndag, tisdag och fredag 9-17
Onsdag 9-19

Torsdag 10-17

Under jul och nyårshelgen har biblioteket öppet som vanligt alla dagar utom
julafton, nyårsafton och alla röda dagar, då biblioteket är stängt.

Anders, Christina, Ingegerd, Isabelle och Adam önskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Utställningar
Skinnskattebergs Målargrupp

3 december 2008- 9 januari 2009

Vernissage 3 december kl 17

Pepparkakshus
8 – 18 december

Rösta på det mest fantastiska pepparkakshuset.
Rösta kan du göra mellan 8-12 december.

I samarbete mellan biblioteket, Charlotte Janssson, lärare i hemkunskap och
Eva Wikström, bildlärare på Centralskolan visar 9:orna pepparkakshus utifrån

temat Lustfullt skapande.

Internationella barnboksveckan
1-6 december är det internationella barnboksveckan. Vi uppmärksammar
det genom att hålla många bokprat och sagostunder med internationell

prägel, ute i förskolorna och skolan.

Dramatiserat bokprat
Isabelle Andersson, bibliotekarie och Eva Anderberg, dramapedagog på
Kulturskolan arbetar tillsammans med eleverna i Eken 4 för att göra ett

dramatiserat bokprat. Detta kommer att visas för förskolor under vecka 50.
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Bio i Korpen!

Äntligen kan vi köra igång bio i Korpen. Från och med januari startar vi  lmvisningar även 
om det ännu så länge inte går att visa alla typer av  lm. Vi skulle behöva 600.000 kr för att 
få igång en komplett digital bio och dom pengarna  nns helt enkelt inte här och nu. Men vi 
förbereder en stor ansökan från EU-fonder och Svenska Filminstitutet i samarbete med Fol-
kets Hus och Parker centralt i Sverige. Det tar för lång tid att bara vänta på resultatet av detta
så vi börjar med det vi kan nu.

Det vi kan starta med på en gång är  lmer som får visas i slutet sällskap och ett sådant 
sällskap är Skinnskattebergs Filmförening. Du som vill se bio i Korpen löser medlemskap
i Skinnskattebergs Filmförening och sedan kan du se  lmer under ett helt år för bara med-
lemsavgiften. Vi återkommer i nästa nummer av 0222:an med vad det kommer att kosta och
hur du kan få information om vilka  lmer som ska visas.  

Är du intresserad av att hjälpa till vid  lmvisningarna (och dessutom kunna påverka  lmva-
let), kan du skicka in en intresseanmälan med ditt namn, telefon och mail till Anders Petters-
son på Biblioteket eller maila till: anders.pettersson@skinnskatteberg.se.

Digitalopera
Vi kommer också att få en annan typ av visningar med start den 24 januari 2009, nämligen

digitalopera. Operorna är av allra bästa märke: Från Metropolitan i New York! Det passar
perfekt i Korpen eftersom vår ljudanläggning är specialanpassad för lokalen och av extremt
hög kvalitet. Operorna sänds ut över hela världen samtidigt. Det blir 10 föreställningar under
2009 och dessa ligger på lördagar. Biljett till digitaloperan bokas i förväg och ingår inte i
Filmföreningens medlemskap. Man betalar separat biljett till varje opera.
Mer information följer i nästa nummer av 0222:an men du kan redan nu gå in på Folkets

Hus och Parkers hemsida, www.fhr.se och se vilka operor som sänds under våren.

Konserter
Vårens konserter blir också synnerligen spännande. Pianoprofessorn Hans Leygraf spelar 1

februari, Lindesbergs storband med skinnskattebergsdottern Anna Jansson som vocalist
söndag 8 februari, sopranen och prisvinnaren Ida Falk Winland gästar oss 19 februari. Ale

Möller med trio kommer 22 mars, Lina Adolphson sjunger med sin jazztrio ett nostalgi-
program från 30- och 40-tal också i mars. Ja, det var ett axplock. Mer info kommer - var så
säkra!

Information
Vill du få e-postinformation om Korpens evenemang framöver skickar du en begäran om

det till min e-postadress: staffan.bergman@skinnskatteberg.se.

Välkommen till en spännande vår på Korpen!

Staffan Bergman
Kulturchef och ordförande i Skinnskattebergs  lmförening
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Ungdoms-/Föräldrastöd

Ungdom eller förälder?

Jag  nns till hjälp med råd och stödsamtal. 
Ni kan nå mig via telefon, mail eller besök mig
gärna på övervåningen till Sturehuset. Jag för
inga journaler och jag har tystnadsplikt. Jag

som jobbar här heter Carina Granqvist

Inga frågor är dumma frågor!!

Välkomna
telefonkontakt 450 77

epost:carina.granqvist@skinnskatteberg.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

marklägenheter med sjöutsikt!

Slaggvägen 1-9 i Skinnskatteberg
2 - 4 rum och kök

Gör intresseanmälan
till Rikard Söderström,
telefon 073-633 36 00

Foto: Steve Henriksson

Kaffe med hembakat bröd och goda
smörgåsar serveras.

Många jukklappstips på hantverksborden!
Förse dig med en god bok till mörka vinterkvällar
från våra välfyllda hyllor med antikvariska böcker.

Även litteratur och videofilmer om

svenska och utländska järnvägar finns på hyllorna.

Varmt välkomna!

Öppettider i advent:
lördagar kl. 10-16
söndagar kl. 11-17

Höstsånger och julvisor
med Bertil Olsson

Kom och lyssna, kom och sjung!
Söndagen den 30 november kl. 14.00

Lokstallet 1093
Riddarhyttan

Liensvägen 2 Riddarhyttan. Tfn 0222 - 132 33

Teckna Kroki!
I Riddarhyttan, gamla församlingshemmets
källare. Onsdagar 18.30-21.00 och lörda-
gar 15.00-17.30. Intresserad? Ring Helena
0762-19 54 37 eller Jenny 0762-48 32 16

Njut av

Julbord på Stationen
Traditionellt eller modernt

svenskt julbord i trevlig miljö
345;- Sek,

Även jultallrik

För information och bokningar
www.garedunord.se

0222-298 00
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Kamelens
hemlighet...

Skinnskattebergs kyrka
21/12 kl. 11.00

En annorlunda berättelse
för små och stora

Kom utklädd till Djur, ängel, herde,
paket….

Välkomna!

Pia Luotomäki och Susanne Bågenfelt

Evenemang på
Kulturhuset
”Korpen”
i december

Lördag 6 december kl 18.00

”Ett ljus i mörkret”

Advents- och julmusik i Skinnskattebergs
kyrka. Den traditionella konserten i samar-
bete mellan S:t Davidskören och Skinnskat-
tebergs Kulturskola.

Medverkande: S:t Davidskören, Norra Väst-
manlands orkesterförening, nuvarande och
tidigare elever och lärare från Kulturskolan.

Fri entré.

Måndag 8 december kl 18.30

Kulturkväll med teater på Korpen

Teatergrupper spelar korta pjäser och i pau-
serna underhåller musikelever.

Fri entré med frivillig ”utträdesavgift”.

Måndag 15 december kl 18.30

Kulturkväll med de yngsta på
Korpen

De allra yngsta musikeleverna får en egen
stund för att visa sina talanger. Det blir en
kort föreställning och även här är det fri
entré med en frivillig ”utträdesavgift”.

Välkomna till en stunds kulturell
spis i decembermörkret!

Staffan Bergman

Kulturchef

Jul på Vätterbo
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Kommunfullmäktige
sammanträder

Tisdagen den 16 december 2008
Kulturhuset Korpen.
Tid meddelas senare

Lyssna på sammanträdet direkt
från kommunens hemsida:
www.skinnskatteberg.se

Ärendelista publiceras på hemsidan
ca 1 vecka innan sammanträdet.

Välkomna!

Skinnskattebergs kommun
Du som mist en nära anhörig

Denna inbjudan är till dig som förlorat din livskamrat
eller en mycket nära anhörig. Vi erbjuder dig att vara
med i vår nya sorgegrupp. Vi tror att det gör gott att få
dela sitt nya liv med andra som är i samma livssitua-
tion, och att det kan stödja, berika och trösta.

Vi träffas i S:t Davidsgården tisdagar kl.14-16
följande datum: den 20/1, 17/2, 17/3 och 21/4.
Vi avslutar med en dagsut ykt tillsammans den 26/5. 

Anmäl dig senast 13/1 genom att ringa till:
Församlingsexpeditionen tel 100 10.

Om du har frågor får du gärna ringa till:
Marie Blommé, präst, tel 336 30
Lisbet Kjellin, diakon, tel 336 36

Traditionell Lucia i Karmansbo smedja.
Söndagen den 14 december kl. 15.00

Kom och se den fantastiska
omgivningen för Lucia med
ca 600 värmeljus!

Glögg serveras i ingångarna.
Vävstugan säljer egentillverkade
alster och säljer även kaffe
med bröd.

Välkomna!

JULMARKNAD
Vid Baggbro skola

Lördagen den 29 nov 2008
kl. 12-18

Hantverk, julkärvar, granar m.m.
Servering

Välkomna
Baggbrobygdens Byalag

Vill ni ha ny tapet eller snygga till
inomhus med fina färger?

Ring Prästgårdens måleri
0222-100 71
eller 070-286 49 76
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Svenska kyrkans kalendarium december 2008
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo

Lördag 29 nov. kl. 18.00 Sjung in Advent i Gunnilbo kyrka. S:t Davidskören. Pia Luotomäki.

Söndag 30 nov. kl. 11.00 Sjung in Advent i Skinnskattebergs kyrka. Måndagskören medverkar.
Pia Luotomäki, Hans Eric Johansson, Susanne Bågenfelt.

Söndag 30 nov. kl. 14.00 Sjung in Advent. Hemgården i Skinnskatteberg. Hedkören medverkar.
Heds kyrkliga syförening bjuder på kaffe. Hans Eric Johansson,
Susanne Bågenfelt.

Söndag 30 nov. kl. 18.00 Sjung in Advent i Heds kyrka. Hedkören medverkar.
Hans Eric Johansson, Susanne Bågenfelt och Marie Blommé.

Onsdag 3 dec. kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. Advents- och julsånger
med Gun och Birger Johansson, Frövi.

Lördag 6 dec. kl. 18.00 ”Ett ljus i mörkret” Advents- och julmusik i Skinnskattebergs kyrka.
En konsert i samarbete mellan S:t Davidskören och Skinnskattebergs
Kulturskola. Medverkande: S:t Davidskören, Norra Västmanlands
orkesterförening, elever och lärare från Kulturskolan.

Söndag 7 dec. kl. 11.00 Mässa i advent. Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.

Söndag 7 dec. kl. 18.00 Musik i Hed! Julkonsert. Sång: Mikael Wretholm, Dragspel: Esbjörn Ferm,
Västerås ungdomsmusikkår. Präst: Marie Blommé.

Onsdag 10 dec. kl. 08.00 Mässa med lila färg. Skinnskattebergs kyrka. Kyrk-café. Marie Blommé.

Torsdag  11 dec. kl. 18.00 Veckomässa med kon rmanddop i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki och  
Marie Blommé.

Fredag  12 dec. kl. 19.00 Luciagudstjänst. Lucia rande i Skinnskattebergs kyrka. Barnkören och
Måndagskören under ledning av Susanne Bågenfelt. Pia Luotomäki.

Lördag 13 dec. kl. 16.00 Musik med hemvärnets musikkår i Skinnskattebers kyrka.
Aftonbön, Hans Eric Johansson.

Söndag 14 dec. kl. 11.00 Mässa i Skinnskattebergs kyrka. ”Vem väntar i öknen?” Hans Eric Johansson.

Söndag 14 dec. kl. 16.00 Våra vackraste Julsånger/Kauneimmat joululaulut, Skinnskattebergs
kyrka/kirkossa. Lars Nyberg och Finska kören/Suomalainen kuoro. P. Collin.

Torsdag 18 dec. kl. 14.00 Julmässa och andakt, Hemgården i Skinnskatteberg.
Syföreningen Skbg. bjuder på tårta..

Söndag 21 dec. kl. 11.00 ”Kamelens hemlighet”- en annorlunda julberättelse för små och stora. Kom
utklädd till djur, ängel, herde, paket…. Skinnskattebergs kyrka.
Pia Luotomäki, Susanne Bågenfelt.

Julafton 24 dec. kl. 17.00 Julbön i Gunnilbo kyrka. S:t Davidskören, Pia Luotomäki.

Julafton 24 dec. kl. 23.00 Midnattsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Måndagskören, Hans Eric Johansson
Pia Luotomäki, Marie Blommé.

Juldagen 25 dec. kl. 07.00 Julotta! Heds kyrka. Hedkören medverkar. Hans Eric Johansson.

Annandagen 26 dec. kl. 18.00 Sverige nsk julkyrka/Ruotsinsuomalainen joulukirkko
Skinnskattebergs kyrka/kirkossa. Paavo Collin.

Söndag 28 dec. kl. 11.00 Mässa i jultid. Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.

Nyårsafton 31 dec. kl. 15.00 Nyårsbön i Heds kyrka. Pia Luotomäki

Se även information om  er evenemang och verksamheter i lokaltidningarnas dagboksspalter.

Då vi  rar  ”mässa” inom Svenska kyrkan, innebär det att vi delar nattvard under gudstjänsten.
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Om snö  nns är våra öppettider: 
Lördagar och söndagar 10.00-16.00

Onsdagskvällar 18.00-21.00
Jullov och februarilov 10.00-16.00

Liftkortspriser: Dag = 50 kr, Säsong =300 kr
Backen kan även hyras. Telefonsvarare 0222-135 85 eller 0222-133 30

Välkomna till skidbacken!

Ta chansen!
Sista julklapparna kan  nnas på:

Julmarknad
Rotundan Riddarhyttans

Folkets Hus o Park
Lördagen den 20:e dec

kl. 12.00-17.00

Välkomna till julmarknad i Rotundan.
Ta ett bord och sälj: hantverk, loppis, godis, ja vad ni

vill, sälj lotter, eller håll i pilkastning mm.

MK-hyttan säljer julgranar och det blir tipspromenad.
Parken säljer  ka och vi träffas och umgås en stund 

innan julhelgen.

Hör av dig till någon av oss om du vill sälja något eller
veta mer! Sista anmälningsdag för bord är den 12/12.

Privatpersoner, ideella föreningar, 50 kr/per bord, före-
tag 100 kr/per bord

Lill Karlsen 0222-131 23, lill.karlsen@telia.com
Teatermaskinen, Berit Engman 070-2140379

berit@teatermaskinen.com

PS Parken  xar julmusik i anläggning, men vill du 
spela något så hör av dig! DS

Inför Julen

Julblommor, Grupper,
Ljuslyktor och Julpynt
Massor av nya prylar till
riktigt bra priser

Vi tar emot beställningar på
julgrupper.
Ägg och potatis.

Öppet 7 dagar i veckan 10-17
0222-150 26
Välkommen!

Baggbrons Överskott


