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Aktuellt för Skinnskattebergs Kommun - Årgång 24 Nr 2, Februari 2008

Vad hände 2007?

Vad vill viminnas och vad är
värt att nämnas? Kommunalråd
Carina Sándor
hoppas att lokal-
tidningen ska bli
mer positiv till
vår kommun
2008. Se sid. 8

Ur detta nummer:

* Aktiviteter i februari sid. 3
* Hjälp sophämtaren! sid. 4
* ”Gode män” sökes sid. 6
* Studiecirkel i vår? sid. 6
* Om försäkringskassan sid. 7
* Årets företagare sid. 8
* ”Positiva minnen” sid. 8
* Program på Korpen sid. 9
* En dag för kropp o själ sid. 10
* Kyrkans kalendarium sid. 11

Vilket företag tän-
ker du nominera
till ”Årets företa-

gare 2007”?
Läs mer här bredvid
och på sidan 8

Kommunfullmäktige
sammanträder

19 februari kl. 18.00 i Kulturhuset Korpen

Pga lokalbytet sänds inte fullmäktige via webben tills vidare.

Ärenden publiceras på www.skinnskatteberg.se
ca 1 vecka innan sammanträdet.

Årets företagare 2007
Vem tycker Du ska få utmärkelsen

”Årets Företagare 2007”
i Skinnskattebergs kommun?

För att bli nominerad somÅrets Företagare skall företagaren
uppfylla följande kriterier:

 Äga och driva ett eget företag
 Uppvisa god lönsamhet
 Vara en god förebild
 Sakna betalningsanmärkningar

Skriv till oss och nominera Din kandidat. Motivera också i
några enkla rader varför just ”Din” företagare är värd att bli
”Årets Företagare 2007”

Vi behöver ha Din nominering senast
2008-02-05.

Märk kuvertet/mailet ”Årets företagare” och skicka till:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 SKINNSKATTEBERG
e-post adress: kommun@skinnskatteberg.se

Försäkringskassan i
Skinnskatteberg blir
obemannad från den
18 februari.

Läs mer på sid 7
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Skolans matsedel Vecka 5-9

0222:ans redaktion:
Redaktör: Marie Wennerström
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

Öppet: Måndag - Fredag kl. 11.30 - 13.00

Dagens rätt Pris: 50:-
Lunchkort 10 st lunch Pris: 450:-

Välkomna!

Hemgårdens matsal
Smör & bröd, dryck

och kaffe på maten ingår.

Vecka 5 28/1 - 1/2

Måndag: Kebabpanna med kallsås.

Tisdag. Korv, potatismos & grillgurka.

Onsdag: Fiskpinnar, smögensås & potatis.

Torsdag: Lasses färsbiffar, tomatsås & ris.

Fredag: Spagetti med köttfärssås, råkost.

Vecka 6 4/2-8/2

Måndag: Korv & makaroner

Tisdag: Grekisk färsbiff tzatziki & potatismos.

Onsdag: Fiskgratäng & potatis.

Torsdag: Chili con carne med ris & råkost.

Fredag: Lovdag

Vecka 7 11/2 - 15/2

Måndag: Pytt i panna & rödbetor.

Tisdag: Köttbullar, sås, grönsaker & potatis.

Onsdag: Minflippersej, kall sås & potatis.

Torsdag: Soppa & pannkaka.

Fredag: Korv stroganoff & ris

Vecka 8 18/2 - 22/2

Måndag: Lasagne med råkost.

Tisdag: Stekt korv, stuvade morötter & potatis

Onsdag: Fiskgratäng med potatis.

Torsdag: Biff stroganoff med ris.

Fredag: Chicken kebab med kall sås & pitabröd.

Vecka 9 25/2 - 29/2 Sportlov

0222:an utkommer med 10 nummer/år. Den finns även
att hämta i kommunhusets reception samt på webben:
www.skinnskatteberg.se. Du kan prenumerera på

0222:an för 120:- om året. Kontakta redaktionen.

Var är djuren?

Som dagpendlare med bil tycker jag mig ha blivit
observant på förändringar längs sträckan jag kör.
Trevligast är förstås att följa årstidernas skiftningar
men även andra tendenser utmärker sig. Något jag
irriterar mig på och somfaktiskt verkar lokalt, är hur
mina medtrafikanter använder helljuset. Inte sällan
slår en mötande bil på dessa några meter innan
mötet! Då blir jag jättearg!!! Det är i så fall bättre att
köra med helljuset hela tiden, så blir inte ”offret”, dvs
jag, chockbländat. Man ser ju inte ett smack efter ett
sådant möte...

Något jag lagt märke till den senaste tiden är avsak-
naden av vilda djur längs vägen. Det är förvisso bra -
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kanske har de varit på
kurs hos Vägverket och lärt sig lite trafikvett? Här-
omdagen såg jag svansen på en räv idiket och nästan
varje dag står de tre rådjuren iTolvsbo och glor
precis bredvid vägen när jag kommer från jobbet.
Förutom dessa var det bra länge sedan jag såg några
djur längs vägen. När jag tänker efter är det bra
länge sedan jag såg de där rådjuren också....

Var håller de till, alla rävar,
harar, älgar, rådjur och
de andra kompisarna
inaturen?

/Redaktören

Nästa manusstopp:
Tisdagen den 12:e februari
Utgivningsdatum:
Marsnumret: den 29 februari (skottdagen!)
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Aktivitetskalender

februari

3 Musik och dans med Svansbolaget. Först får
vi en konsertdel, i pausen serveras fika och
därefter blir det mera musik och möjlighet att
dansa för den som så önskar. Kulturhuset
Korpen kl. 16.00. Läs mer på sid 9

4 Gympa måndagar kl 19-20 i Gymnastiksalen.

5 Sista dagen för att nominera Årets företa-
gare 2007. Läs mer på sid 1 och 8

5 JUNIS - Skapis IOGT-NTOs Juniorförbund
Tisdagar 17:30-19:00 på Skolvägen 8. Ska
pande aktiviteter för barn från 7 år. Pyssel,
cirkus, musik mm. Info, evat 070-6684790,
evat@junis.org, www.junis.org

5 Styrelsemöte HGF. Alla medlemmar i fören-
ingen är välkomna! Föreningslokalen på
Klockarbergsvägen 9c kl. 18.00

5 IOGT-NTO musikleken kl. 19.00. Musik
frågetävling. Info Eva Teljebäck 0706684790

6 Aerobics onsdagar 19-20 i Gymnastiksalen.
Skinnskattebergs gymnastikförening

9 Hälsa & Flärd får besök av konstsmeden
Sivert Sjölund - smycken m m

10 Söndagsdans i Folkets Park Skinnskatteberg
kl. 17-19

12 JUNIS - Skapis IOGT-NTOs Juniorförbund
Tisdagar 17:30-19:00 på Skolvägen 8.

12 Folkpartiet har årsmöte i S:t Davidsgården kl
19.00. Välkomna!

12 Manusstopp för 0222:an. Sista dag för att
lämna bidrag till 0222:ans marsnummer

15 Konsert med Ralf Gothoni, piano och Mark
Lubotski, violin. Kulturhuset Korpen kl. 19.00.

Läs mer på sid. 9

17 Föredrag feng shui. Källfallets pedagogiska
verkstad kl. 14.00. Läs mer på sid 12

Nu finns en del av kommunens hemsida på hol-
ländska! Tipsa dina holländska bekanta! Gå till:

http://www.skinnskatteberg.se

Gordons
webbtips!

OBS! Kom ihåg att Källfallsliften är öppen om
det finns snö! 0222-135 85 eller 0222-133 30

17 Färna förr och nu. Vi samtalar om vår bygd på
hembygdsgården kl. 15.00. Välkommen
önskar Färnas hembygdsförening.

19 Lokala föreningen i Hyresgästföreningen håller
årsmöte i föreningslokalen på
Klockarbergsvägen 9c kl. 18.00 Välkomna!

19 JUNIS - Skapis IOGT-NTOs Juniorförbund
Tisdagar 17:30-19:00 på Skolvägen 8.

19 Kommunfullmäktige sammanträder i Kultur
huset Korpen kl. 18.00

21 Kulturkväll på Korpen med musikprofil kl.
18.30. Rockgrupper och andra ensembler och
solister från Kulturskolan visar vad de går för!
Kaffeservering! Läs mer på sid 9

24 Främjareloppet på skidor äger rum vid
Borntorpet kl. 10-12. Delta i valfri sträcka.
Alla åldrar är välkomna. Priser utlottas. Efter
loppet bjuds deltagarna på korv med bröd och
varm dryck. För information ring Ragnar
Eriksson 0222-412 27.

24 Söndagsdans i Folkets Park Skinnskatteberg
kl. 17-19

24 Konsert. Folkmusik från Irland till de blå
bergen. Mc Plummers Import kl. 18.00 i Heds
kyrka. Arr: Musik i Hed

26 JUNIS - Skapis IOGT-NTOs Junior
förbund Tisdagar 17:30-19:00 på Skolvägen 8.

27 Alliansen, dvs centern, folkpartiet,
kristdemokraterna och moderaterna har
månadsmöte i S:t Davidsgården kl 18.30

29 Sök kulturstipendium. Sista dag att söka

Hernfrid Barks kulturstipendium. Se sid 7

Nybörjarkurs i Bridge
för PRO:are i Skinnskattebergs

kommun, med start
i februari.

Intresseanmälan tillÅke Fransson,
tel: 0222-140 44
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Tekniska kontoret informerar

På dessa platser kan du hämta kompostpåsar:

• Kommunkontoret Skinnskatteberg
• Konsum Skinnskatteberg
• Biblioteket Skinnskatteberg
• ICA Skinnskatteberg
• Handlarn Riddarhyttan

Sophämtningsschema 2008
Tömningsveckor för demsomhar månadshämtning. Schema fr.o.m. februari2008.

Varje månad Varje månad Varannan månad Varannan månad
Jämna veckor Ojämna veckor Jämna veckor Ojämna veckor
8 7 8 7
12 11 16 15
16 15 24 23
20 19 32 31
24 23 40 39
28 27 48 47
32 31
36 35
40 39
44 43
48 47

52 51

Vid jul och nyår kan det bli
ändrade dagar för sophämtning.
Meddelanden kommer i
lokaltidningarna och på Vafabs
hemsida: www.vafabmiljo.se

• Bensinstationen Bernshammar
• Barnstugan Färna
• Galleri Astley, Uttersberg
• Heds skola
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Hos oss finns följande professioner:

Allmänläkare Hans Neld, Ola Dahlbäck och ST-
läkare Anna Syposz
Distriktssköterska/leg sjuksköterska Ingrid
Englund, Eva Stenberg, Lena S Alexandersson,
Lena Alexandersson och Birgitta Klingenberg som
har rådgivning på telefon 021-176640, kl 08.00 -
11.30, mottagning efter överenskommelse
Diabetessköterska Ingrid Englund, tfn 021-
176650, mån kl 08.30-16.00
BVC-sköterskor Eva Stenberg och Lena S
Alexandersson, tfn 021-176644, tis, ons, tors, fre
kl 08.00-09.00, mottagning efter överenskommelse
Barnmorska Anna Borell Johansson, tfn 021-
176654, mån, tis och fre kl 09.30-10.30, mottag-
ning efter överenskommelse
Biomedicinsk analytiker (BMA) Lotta Eriks-
son, tfn 021-176652, kl 09.00-16.00, mottagning
efter överenskommelse
Arbetsterapeut Birgitta Andersson, tfn 021-
176645, säkrast kl 08.00-09.00, övriga tider tfn-
svarare, mottagning efter överenskommelse
Sjukgymnast Satu Kujanpää, tfn 021-176646, nås
under hela dagen, tfnsvarare då hon är upptagen,
mottagning efter överenskommelse
Kurator Jessica Bäckström, mottagning efter
läkarkontakt
Undersköterska Erna Toterud
Sekreterare Anne Tägtström, Ann Högström

och vik. sekr. Carina Dorg

Nytt närsjukvårdsprogram:

Från årsskiftet införs ett nytt närsjukvårdsprogram,
"Vårdval Västmanland", vilketinnebär att man listar
sig på familjeläkarmottagningen och inte en speciell
familjeläkare, men Du som redan har en namngiven
familjeläkare kommer att ha Din familjeläkare kvar
och behöver inte göra någonting. Du finns kvar hos
oss på FLM i Skinnskatteberg som tidigare. Efter
08-01-01 är det ej remisstvång för att söka sjukgym-
nast. Du kan vid behov ringa och boka tid direkt till
vår sjukgymnast Satu Kujanpää, tfn 021-176646.
Från februari finns även möjlighet att boka via Mina
Vårdkontakter. Du kan nu också boka tid för div
intyg som körkortsintyg m m.

Mina vårdkontakter:

Mina vårdkontakter är ett enkelt sätt att kontakta
oss, i stället för att ringa använder Du datorn. Som
vår patient får Du ett konto med inloggning på
samma sätt som bankerna har. På mina vård-
kontakter kan Du av/omboka tid, men inte boka ny
tid, förnya recept tidigare utskrivet från FLM Skinn-
skatteberg, få rådgivning, beställa journalkopior och
förnya hjälpmedel (t ex för inkontinens och diabe-
tes).

Gäller fr o m februari 2008,
www.ltv.se/famskinnskatteberg.

INFORMATION FRÅN FAMILJELÄKAR-
MOTTAGNINGENSKINNSKATTEBERG

Ring alltid och boka tid innan besök! Tfn: 021-176640, kl 08.00 - 16.00.
Detta för att väntetiden ska bli så kort som möjligt.

Nytt telefonsystem:

Från och med 10 december har vi infört ett nytt telefonsystem där Du som patient kan välja att
boka en samtalstid för att sedan bli uppringd av våra sjuksköterskor. Du slipper sitta i telefonkö och
kan själv välja när Du vill bli uppringd.

På förmiddagen mellan kl 08.00 -12.00 kan Du välja att vänta kvar i kö, men Du kan ringa till oss
redan från kl 06.00 - 16.00 för att boka samtalstid. Vi ringer sedan upp Dig på avtalad tid.

Under övrig tid blir du automatiskt vidarekopplad till Hälso- och sjukvårdsupplysningen.

Vid akuta livshotande tillstånd ring 112.

Verksamhetschef LenaAlexandersson med personal
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I varje kommun ska finnas antingenen överför-
myndare eller en överförmyndarnämnd. I Skinn-
skatteberg finns enöverförmyndare. En överför-
myndare utses avkommunfullmäktige för varje
mandatperiod. Verksamheten styrs i första hand
av föräldrabalken. Det administrativa, bere-
dande och verkställande organet är
överförmynderiets expedition.

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att
hjälpa de personer som själva inte kan tillvarata
sin rätt eller förvalta sin egendom. Det kan röra
sig om barn eller om personer sompå grund av
hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller
handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi
eller andra angelägenheter. För den som har
behov av hjälp utser överförmyndaren en god
man, förvaltare eller förmyndare.

Överförmyndaren kontrollerar sedan att den
förordnade personen fullgör sitt uppdrag på ett

korrekt sätt och på bästa vis för sin huvudman.

Är du intresserad av att vara
GOD MAN eller FÖRVALTARE
ring oss så berättar vi mer ingående.

Expeditionens öppettider:
Fredagar 10.00 - 16.00
Telefon 0222-45148

Elisabeth Åberg, Överförmyndare
073-5413150
E-post: elisabeth_aberg50@hotmail.com

Överförmyndaren i Skinnskattebergs kommun söker gode män och/eller förvaltare

Vill du hjälpa en medmänniska?

ABF Västra Västmanland informerar
inför vårterminen 2008 i Skinnskatteberg

Cirklar:
 Digitalkamera ”hantering”

 Foto

 Navigation

 Data I och II, kvällar

 PRO Data II, dagtid

 PRO ”Lilla diabetes
boken” Info om diabetes

 Klimatskolan

 Keramik

 Målargruppen

 Biodling

 Matlagning

 Folkparken ”Med sikte på
framtiden”

 Boardfabrikens Historia
”Ett brev till framtiden”

 Släktforskning

 Line dance

 Musik

 Teater

 Film

 Språk, anmäl vilket ni
vill lära er

Helgkurser:
 Silversmide

 Järnsmide

Alla som ordnar kulturarrangemang av olika slag, hör av er till ABF! Vi hjälper er!
ABF Skinnskatteberg: 0222-410 70 ABF Köping: 0221-183 50
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ÖPPNA VERKSAMHETERNA
informerar

Ungdoms- och föräldrastöd

Är du tonåring och känner att du vill ha någon
vuxen att prata med,

eller är du förälder/ anhörig somkänner oro
inför er tonåring?

Du är välkommen att kontakta oss som jobbar som
ungdomsstödjare och föräldrastödjare i kommunen.
Du kan ringa, maila eller komma upp till oss i våra
lokaler på övervåningen i Sture-huset.

Vi som arbetar här heter Carina Granqvist och Emil
Waara. Vi har tystnadsplikt.

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

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 småbarnsföräldrar.
Kaffe, te och dryck till barnen finns 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

tfn: 450 55

VÄLKOMNATILL STACKEN!

Carina, tel. 450 77 email:
carina.granqvist@skinnskatteberg.se
Emil, tel. 450 74 email: emil.waara@skinnskatteberg.se

Hemgårdscafé
Tisdagar 13-15 i Lunchserveringen/

Hemgården.
Kom och ta en fika, umgås och

spela kort eller spel.
Ni som är intresserad av att underhålla

eller hjälpa till frivilligt på Caféet,
hör av er till Helena Werner, tel: 450 53.

Försäkringskassan
Försäkringskassan i Skinnskatteberg
kommer att vara obemannad från den 18
februari 2008. Kunder ombedes istället
ringa till telefonkundtjänst:

0771-52 40 19

Post skickas till:
Försäkringskassans
inläsningscentral
839 88 ÖSTERSUND
(ominget annat anges.)

Hernfrid Barks

kulturstipendium
Stipendiet utdelas antingen somstudie-
stipendiumtill personsomvisat påtaglig
fallenhet för det område inomvilken utbild-
ningen skall ske, eller som uppmuntran och
erkänsla för särskilt förtjänstfullverksamhet av
konstnärlig, vetenskaplig, humanitär eller allmän
kulturellart.

Stipendiat bör vara bosatt i Skinnskattebergs
kommun eller på annat sätt ha anknytning till
kommunen.

Ansökan skall inges senast 29 februari till:
Skinnskattebergs kommun, Kommunstyrelsen
Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Telefon 0222/451 32, Fax 450 91
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Positiva minnen

Nu är vi ganska många som har blivit
upprörda över Fagersta-Postens lilla
kavalkad över "Bilder vi minns från
2007", som publicerades den 31
december. Många bilder med tillhö-
rande text var bra, men inte alla. Det
mest nedlåtande som skrevs på hela
uppslaget var texten som beskrev
bilden från Skinnskatteberg; "Hård
kritik. Centralskolan i Skinnskatte-
berg hamnade i botten av i stort sett
all statistik, behörighet, betyg,
avhopp och ja det mesta." Det är
både anmärkningsvärt och ledsamt
att en lokaltidning uttrycker sig på
ett sådant sätt. Dessutom speglar
innehållet inte verkligheten.

När jag gör en tillbakablick på år
2007, ser jag mest positiva händelser
från vår kommun. Fagersta-Posten
verkar inte ha riktigt samma uppfatt-
ning. Tidningen visar bl.a. en bild från
ett storföretag i Fagersta och berättar
hur bra det företaget går, vilket i sig är
positivt, men varför inte i samman-
hanget även nämna att i Skinnskatte-
berg har ett och samma företag fått
Stora Exportpriset, utökat med en ny
produktionsavdelning, köpt nya
företag och börsintroducerats. Det är
väldigt få förunnat att få Stora
Exportpriset. Är inte det värt att
minnas från 2007? Överhuvudtaget
har näringslivet haft framgång under
2007. Skinnskattebergs kommun har
bl.a. klättrat på nyföretagar-
barometern, från 290:e till 27:e plats.
Är inte det värt att nämnas?

Att vi många gånger hamnar långt
bak i statistiken beror ofta på att siff-
rorna mäts i procent. T.ex. stod det i
Fagersta-Posten att konkurserna har
ökat med hundra procent i Skinnskatte-
berg. Det är helt riktigt, men presenterar
man det i absoluta tal skulle siffrorna se
annorlunda ut. I det här fallet, från en

konkurs till två. På liknande sätt presen-
teras statistiken rörande skolans verk-
samheter.

Upp med mungiporna och njut av det
positiva som har hänt i Skinnskatteberg
under 2007. För kommunens del så har
vi bl.a. från delårsbokslutets prognos till
årsbokslutet förbättrat resultatet för våra
verksamheter, från ett underskott på ca
fyra miljoner kronor till ett underskott på
en knapp miljon. Hade det inte varit för
de anställdas hårda arbete för att sänka
kostnaderna och de tvärpolitiska beslu-
ten, hade vi inte lyckats med detta.

Vi har haft flertalet marknader och
arrangemang under året, som har
varit välbesökta, bl.a.
Riddarhyttemarknaden som fanns
med i bildkavalkaden. Turistnäringen
har gått bra, många gästnätter i
kommunen. Föreningarna och alla
som på något sätt engagerar sig
ideellt, för att vi alla ska få upplevel-
ser och fritidssysselsättningar
fortsätter med sitt ambitiösa arbete
och som jag har sagt tidigare, vore
det inte för föreningarna under
vintertid, skulle många av oss befinna
sig i ide under den mörka årstiden.
Kulturhuset Korpen har gett oss
många underhållande konserter under
året. Även 2007 års mottagare av
Valde-priset, Musik i Hed, har gett
oss stora musikupplevelser.

Det är vårt förhållningssätt till
händelser och våra gemensamma
insatser i vardagen, som bidrar till en
positiv utveckling av vår vackra
kommun. Även media har en roll i
detta. Därför får vi hoppas att vår
lokaltidning har en mer positiv
inställning till Skinnskatteberg i 2008
års bildkavalkad än vad som fram-
kom den 31 december 2007. Det har
i alla fall jag!

Vi ses under året!

Carina Sándor
Kommunalråd

Företagsmässan i Skinnskatteberg 2007
var mycket lyckad.

Företaget är ett tvåmansföretag som
drivs av Eva Engblom och Pär-Erik
Lingdell. De startade företaget 1983.
Omvärlden betraktar dem som
oberoende forskare inom naturvård-
sområdet med huvudsaklig inriktning
på miljötillståndet i världens sjöar
och vattendrag.

Limnodatas forskningsverksamhet
omfattar bland annat;
• utveckling av metoder för provtag-

ning av vattenlevande smådjur
• utveckling av artbestämningslittera-
tur
• utveckling av biologiska index som
anger hur olika vattenlevande smådjur
reagerar på försurning, förorening och
andra störningar i vattenmiljöerna
• utveckling av databaser och
dataprogramvaror som klarar av att
hantera och analysera stora mängder
komplexa biologiska och miljömässiga
förhållanden.

VILKET FÖRETAG tänker
Du nominera som ”Årets
företagare 2007”?

Skicka in ditt förslag senast
2008-02-05. Märk kuvertet/
mailet "Årets företagare"

Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
e-post: kommun@skinnskatteberg.se

Limnodata blev ”Årets Företagare” 2006!
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Evenemang på Kulturhuset "Korpen"
i februari 2008

Söndag 3 februari kl 16.00

Musik och dans med Svansbolaget

Svansbolaget spelar folkmusik på dragspel, fiol och flöjt. I gruppen, som startades 2004, har Ulf
Svansbo samlat gamla och nya spelvänner kring sin repertoar av låtar från Hedströmsdalen och
närliggande socknar i Västmanland. Bland låtarna finns allt från spader katt till polonäs ur den
västmanländska låttraditionen liksom en del låtar från andra håll. Först får vi en konsertdel, i pausen
serveras fika och därefter blir det mera musik och möjlighet att dansa för den som så önskar.

Entré: 50:-/vuxna, 20:-/skolungdom t.o.m. gymnasiet.

Arr: Kultera och Ett kulturliv för alla.

Fredag 15 februari 19.00

Konsert med Ralf Gothoni, piano och Mark Lubotski, violin

Ralf Gothoni gästar regelbundet Västerås Sinfonietta som dirigent och pianist och är lysande i bägge
rollerna. Hos oss ger han tillsammans med violinisten Mark Lubotsky och Olga Lubotsky, violin, en
kammarmusikkonsert med verk av Mozart, Schnittke och Sjostakovitj. Det här kommer att bli en
riktig högtidsstund tillsammans med tre artister i världsklass!

Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlemmar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gymnasiet har fri
entré! För studerande vid SLU-SMS och Folkhögskolan är entrén fri efter betald medlemsavgift
(120:-/spelår).

Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening och kommun med stöd av Västmanlandsmusiken,
Statens kulturråd och Systemair.

Tisdag 19 februari kl 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Ärenden publiceras på kommunens hemsida under "Politik och påverkan"
ca 1 vecka innan sammanträdet.

Torsdag 21 februari kl 18.30

Kulturkväll på Korpen med musikprofil

Rockgrupper och andra ensembler och solister från Kulturskolan visar vad de går för! Plats för dem
som började spela i höstas också. Överraskningar utlovas. Kaffeservering.

Entré: 30:-/vuxna, 10:-/barn. Välkomna!

Arr: Kulturskolan och Kultera
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En dag för kropp och själ
med Svenska kyrkan i
Skinnskatteberg

Söndagen den 10 februari kl 11 - 19

Anmäl dig till hela dagen, eller komoch var med
på något av det som händer under dagen.

Dagen börjar och slutar så här:
11.00 "Stilla ro och nära" Gudstjänst i kyrkan
12.00 Sopplunch och/eller kyrkkaffe för alla

iS:t Davidsgården
18.00 "Du ljus i mitt inre" Mässa med sånger från

Taizé ikyrkan

Under eftermiddagen finns följande utbud att
välja bland:
• Rumför läsning, vila ochegna tankar
• Minibibliotek med böcker och tidskrifter för lån
över dagen
• Enskilt samtal med präst eller diakon som har
tystnadsplikt
• Massage med medverkande från Hälsolusten
• "Tankegång" Promenad med tänkvärdheter under
vägen. Ta gärna med stavar!
• Orgelstund ikyrkan. Filtar och kuddar finns för
lyssningsvila!
• Pröva på körsång med Gunilla Kindahl Broberg.
• Frukt, te och kaffe finns iS:t Davidsgården.
• Hur tar vi hand om vår kropp och själ? Samtal i
grupp
• Pröva på Pilatesträning, enkla rörelser för balans
och harmoni i kroppen under ledning av Sofia
StåhlPuhakka

Anmälan senast onsdagen den 6 februari
Telefon: 0222-100 10 (exp) eller 070-6206269
(Lena Blomquist)
Brev: Svenska kyrkan, Kyrkvägen 3, 739 31 Skinn-
skatteberg
Mail: lena.blomquist@svenskakyrkan.se

Kostnad: 120 kr för hela dagen. Betalas på plats i
S:t Davidsgården.

Välkomna!

Korsdrag
våren 2008
S:t Davidsgården,
Skinnskatteberg

Onsdag 16/1 kl. 13.00
Bertil Olsson sjunger och
kåserar.

Onsdag 30/1 kl. 13.00
Vår nya diakon Lisbet Kjellin i ”Heta
stolen“

Onsdag 13/2 kl. 13.00
John Fromell kommer och sjunger
önskesånger.

Onsdag 27/2 kl. 13.00
”Mission i Kenya”. Monica
Tossavainen berättar och visar bilder.
Afrikanska sångare medverkar.

Onsdag 12/3 Kl. 13.00
Kulturskolan bjuder på underhållning.

Onsdag 26/3 kl. 13.00
”Från Vinga fyr till Golden gate”
Ove Nordenberg berättar.

Onsdag 9/4 Kl. 13.00“
Sällsamheter i Västmanland”.
Med Eric Öhrn.

Onsdag 23/4 Kl. 13.00
Glädjekören sjunger sånger och
psalmer med anknytning till våren.
Terminsavslutning.

......

“Förutom ovanstående program blir
det också andakt, kaffe och lotteri.

Välkomna!
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Svenska kyrkans kalendarium februari 2008

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Söndag 3 feb. Kl.11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka.

Måndag 4 feb. Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården. Skbg Bibliska figurer.

Onsdagn 6 feb. Kl. 09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.

Lördag 9 feb. Kl. 18.00 Helgsmålsbön i Heds kyrka.

Söndag 10 feb. Kl. 11.00 "Stilla ro och nära". Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.

Söndag 10 feb. Kl. 14.30 Orgelmusik i Skinnskattebergs kyrka. Vid orgeln, Gunilla Kindahl Broberg.

Söndag 10 feb. Kl. 18.00 "Du ljus i mitt inre". Mässa med sånger från Taizé i Skinnskattebergs kyrka.

Måndag 11 feb. Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården. Skinnskatteberg. Samtal om livet och Gud.

Onsdag 13 feb. Kl. 13.00 Korsdrag. Önskesånger med John Fromell i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Torsdag 14 feb. Kl. 14.00 Andakt i Hemgården i Skinnskatteberg.

Söndag 17 feb. Kl. 11.00 "Gud i naturen". Friluftsgudstjänst vid Borntorpet. Ta med fika och korv. Grill finns.
Åk skidor eller ta en promenad före och efter.

Söndag 17 feb. Kl. 14.00 Sverigefinsk mässa i Skinnskattebergs kyrka.

Måndag 18 feb. Kl. 19.00 Studiecirkel i S:t Davidsgården. Skbg, Om sorgen.

Onsdag 20 feb. Kl. 09.00 Morgonmässa i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Söndag 24 feb. Kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka, Kyrkkaffe.

Söndag 24 feb. Kl. 18.00 Musik i Hed! Folkmusik från Irland till de blå bergen.
Mc Plummers import underhåller i Heds kyrka.

Onsdag 27 feb. Kl. 13.00 Korsdraget. "Mission i Kenya" Monika Tossavainen berättar och visar bilder.
Afrikanska sångare medverkar. S:t Davidsgården i Skinnskatteberg.

Torsdag 28 feb. Kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården i Skinnskatteberg.

Kyrktaxi till
gudstjänst:
0222-100 40
eller 100 10

Med reservation för vissa ändringar. Se predikoturer i Fagersta-posten & Bärgslagsbladet.

Är du intresserad av att sjunga i kör?
För mer information ring: Pastorsexpeditionen 0222-100 10

Våra studiecirklar:
Bibliska figurer 4/2, 3/3, 14/4
Samtal om livet och Gud: 11/2, 17/3, 21/4
Om sorgen: 18/2, 31/3, 28/4

Tid: Måndagar 19-21 i S:t Davidsgården, Skbg.
Alla Välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
All personal nås via 0222-100 10
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Foto: Steve Henriksson

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

Gör intresseanmälan
på telefon 073-633 36 00

Ledigt just nu:
2 rum o kök, kallhyra 3 074:-



marklägenheter med sjöutsikt!



Förnya ditt hem med enkla medel,
få mer energi och må bättre själv!

Kom till ett spännande föredrag om feng shui
i en ombonad miljö. Vi avslutar med fika och
frågestund. Försäljning av Swarowski-
kristaller m.m.

Söndagen den 17/2 klockan 14.
Lokal: Källfallets pedagogiska verkstad
Fredrikssonsbacke 7
Riddarhyttan

Anmälan senast 15/2
Kostnad 100:-

Välkomna önskar Ulla och Lill!


