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Späckat program 
Se Korpens program på sid 8-9

Ur detta nummer:
* Aktivitetskalender  sid. 3 
* Sök kulturstipendium  sid. 4 
* Sophämtningsschema  sid. 5 
* Biblioteket informerar  sid. 6 
* Kyrkans ”korsdrag”  sid. 10 
* Rättelse sammanträden  
   2009    sid. 12

Företagsmässan
Se inbjudan på sid 7

Vernissage
Vernissage på Hemgården 

i samlingssalen

Lördagen den 28/2 
klockan 14:00 - 16:00

Söndagen den 1/3 
klockan 11:00 - 15:00

Lapptäcken och textilhantverk 
tillverkade av 

Malin Rowland 
Ulla-Britt Jansson 

Välkomna

Kommun-
fullmäktige 

sammanträder

Måndagen den 16 februari
i Kulturhuset Korpen.

Ärendelista publiceras på 
www.skinnskatteberg.se 

ca 1 vecka innan sammanträdet.

Välkomna!

Skinnskattebergs kommun

ÄNTLIGEN SPORTLOV!

Det blir ett flertal aktiviteter, bla:
Badresa  I   Bio på Korpen 
Skidresa  I  Pimpelfiske

Hela programmet kommer att finnas på affischer 
och på www.skinnskatteberg.se. Håll utkik!

Foto: Kim Lill - VKL



 �

www.skinnskatteberg.se0���:an

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 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.

Skolans matsedel vecka 6-9

Vecka 6
Måndag: Jambalaya & kall sås.
Tisdag: Grekiska färsbiffar, tzatziki & pasta.
Onsdag: Fiskgratäng & potatis.
Torsdag: Redd grönsakssoppa & Pannkaka.
Fredag: Lovdag.

Vecka 7
Måndag: Pizza med skinka & ost, pizzasallad.
Tisdag: Husmans färsbiffar, sås, grönsaker & 
  potatis.
Onsdag: Mini flipper sej, örtsås & potatis.
Torsdag: Köttgryta & potatis
Fredag: Kyckling drumstick, currysås & ris.

Vecka 8
Måndag: Ugnstekt korv med tomat & ost, 
    potatismos.
Tisdag: Köttbullar, gräddsås, grönsaker & potatis.
Onsdag: Citronetter, pikantsås & potatis.
Torsdag: Köttfärssoppa & Pannkaka.
Fredag: Kycklinggryta & ris.

Vecka 9 Sportlov.
Måndag: vad huset bjuder + pasta.
Tisdag: vad huset bjuder + potatis.
Onsdag: vad huset bjuder + potatis.
Torsdag: vad huset bjuder + soppa
Fredag: vad huset bjuder + ris.

Nästa manusstopp:  Den 12 februari
Utgivningsdatum:  Den 2 mars

Om konsekvensens böjlighet
För ca 1 år sedan hittade vi äntligen vår nya soffa. Vi var  
inte ens ute och letade utan sprang på den av en slump. 
Efter några veckors väntan fick vi hem det fluffiga, här-
liga och snygga förvärvet. Den var perfekt...

Vi fantiserade om att tillbringa all tid i den nya, fantas-
tiska möbeln och det kändes självklart att den skulle bli 
hund-fri.

Den första månaden var hjärtskärande - den gulliga vov-
ven stod, satt eller låg och glodde på oss där vi satt i den 
mysiga soffan. Det fanns oändligt med plats men vov-
ven skulle vara på golvet... Emellanåt lade han till några 
snyftningar och ibland smög han fram och lade huvudet 
på den nya, fina soffkanten.

Till slut gav han upp och fann sig i att soffan var männis-
kornas. Släkt och vänner var glada när de hälsade på och 
slapp brottas med hunden om sittplats. Vissa var även 
glada att slippa hundhår och drägel på sina kläder!

Så blev det bestämt att den gulliga vovven skulle ope-
reras. Plötsligt kan man se både hussen och matten ge 
den välartade vovven godbitar vid matbordet. Vovven 
är förvånad men glad över en rad nya förmåner han inte 
ens kunnat komma på själv. Allra gladast blev han när 
han fick smyga upp och kura ihop sig bredvid husse i den 
stora och fluffiga nya soffan...

-----------------

Tack till er som svarade på min fråga om 0222:ans fram-
tid. Era synpunkter är värdefulla! Tack också till alla som 
skickat in lösningen på nyårskrysset. Vinnarna kontaktas 
i början av februari.

/Redaktören

I ärenden som rör
djurskydd

ska Du från 1/1 2009
 vända Dig till 
länsstyrelsen

tfn. 021-19 50 00 (vx)
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Aktivitetskalender

Januari
31  Loppis Skinnskattebergs folkets park kl. 10-14 
Boka bord 0222-103 76 eller 070-5392684 
31  Familjeteater på Korpen kl. 15.00.: ”Dollans 
dagis” med Dockteatern Tittut. Dockteaterföreställning 
för 2-4-åringar. Prisbelönad som ”Bästa barnteater 2007” 
av Sv. Teaterkritikers förening. Pris: barn 25 kr, vuxen i 
barns sällskap 25 kr, vuxen 60 kr. Biljetter säljs/bokas på 
biblioteket (tfn. 451 38). Begränsat antal biljetter.  

Februari
1 Konsert på Korpen kl. 17.00. Hans Leygraf, 
piano och Bergslagens Kammarsymfoniker. Se sid.8
1 Högmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg 
2 Gympa i Gymnastiksalen varje måndag 19-20 
med Skinnskattebergs Gymnastikförening. 
3  Cafékväll på Stacken. Vi fikar och tittar på en 
film om vikten av att ge sina barn god självkänsla. 
Stacken kl. 18.30 
3  JUNIS-skapis I skapisgruppen skapar vi t ex 
av tyg, garner, papper och kartonger, det blir också 
en del sånger och lekar. Tisdagar, Skolvägen 8 
17:30-19:00 
3  JUNIS - sånglekar. I sångleksgruppen där 
sjunger, spelar vi. Tisdagar, Skolv. 8 16:30-17.15 
3  IOGT-NTO-musikleken är en tävling för dig 
som är intresserad av musik. Skolvägen 8 kl 19:00 
4 Aerobics i Gymnastiksalen varje onsdag 19-20 
med Skinnskattebergs Gymnastikförening
4 Film på Korpen kl. 19.30. Se sid.8
5 Naturskyddsföreningen åker till Grimsö Forsk-
ningsstation för att lyssna på fågelforskare Mikael 
Hake, som forskar om tranor och fiskljuse och berät-
tar om detta kl. 18.30. Väl mött! Har du frågor så 
ring Leif Johansson 0222-10971. 
7 Digitalopera på Korpen kl. 19.00. Donizetti 
Lucia di Lammermoor, direktsändning. Se sid 8
8  Skinnsbergsklassiker. Första grenen längd-
skidåkning från Borntorpet. Anmälan kan göras vid 
start. Gemensam start. Startavgift 50 kr. Vid snöbrist 
flyttas starten till den 22 februari, i samband med 
Främjareloppet 
8  Konsert och dans på Korpen kl. 17.00 med 
Lindesbergs storband och Anna Jansson, sång. Sid 8
10  JUNIS årsfest med årsmöte och tårta Skolvä-
gen 8 kl. 17:00-19:00 
10  Cafékväll och månadsmöte i Bysala Hem-
bygdsförening. Bybor, sommargäster och medlem-
mar - ALLA VARMT VÄLKOMNA! 
10  Folkpartiet har årsmöte i St.Davidsgården 
kl.19.  Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!
11 Vernissage på biblioteket kl. 17.00

14  Röda Korset ordnar utbildning i barn-och 
olycksfallsvård kl.9-16 Bindande anmälan till 
Stacken Familjecentral, 0222- 450 55 
12 Kulturkväll på Korpen kl 18.30. Se sid 8
15 Film på Korpen kl. 15 och kl. 18. Se sid 8
16 Kommunfullmäktige sammanträder. Kulturhu-
set Korpen kl. 18.00
19 Kulturkväll med Kulturskolans elever och 
rockgruppen Midway. Korpen kl 18.30
21  Bowling. Kl. 10.00 Skinnskatteberg-Stjärnan 
Div 3 V Kl. 11.40 Skinnskatteberg-VSK Div 2 NÖ 
Lurbohallen 
22 Främjareloppet. Skidor från Borntorpet. Valfri 
sträcka från 3-20 km. Ingen tidtagning. Korvgrill-
ning. Utlottning av priser. 
22  Bowling. Kl. 11.00. Skinnskatteberg 1-Norden 
1 Ungdom. Kl. 12.30 Skinnskatteberg 2-Norden 1 
Ungdom
23 Sportlovsbio på Korpen, måndag-torsdag. Se 
www.biokorpen.se
28 Vernissage på Hemgåden kl. 14-16
28 Loppis Skinnskattebergs folkets park kl. 10-14 
Boka bord 0222-103 76 eller 070-5392684   

Skinnskattebergsklassikern
Grenar blir längdskidåkning, cykel och löpning 
med en motionsklass och en utmaningsklass. De 
som fullföljer alla tre grenarna får diplom. 

Startavgift 50 kr/deltagare. Systemair, Setra och 
kommunens personalavdelningar tar upp anmäl-
ningar från sina anställda. Övriga anmäler sig vid 
Borntorpet söndag den 8 februari när längdskidorna 
avgörs. Start kl. 10. Reservdatum, om det inte är 
tillräckligt med snö, blir söndag den 22 februari.

Det är möjligt att deltaga i en eller två grenar.

Upplysningar genom Ragnar Eriksson tfn. 412 27  
eller Lennart Engbom tfn. 450 35

Motion	 	 	 	
Skidor	 		 5	km	 	
Cykel			 		 7	km	 	
Löpning	 	 3	km	 	

Utmaningsklass
Skidor		 	 20	km
Cykel		 	 30	km
Löpning	 	 8,5	km
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Hernfrid Barks  

kultur- 
stipendium
Stipendiet utdelas antingen som studie-
stipendium till person som visat påtaglig 
fallenhet för det område inom vilken ut-
bildningen skall ske, eller som uppmunt-
ran och erkänsla för särskilt förtjänstfull 
verksamhet av  konstnärlig, vetenskaplig, 
humanitär eller allmän kulturell art.

Stipendiat bör vara bosatt i Skinnskat-
tebergs kommun eller på annat sätt ha 
anknytning till kommunen. Beslut om 
utdelning av stipendiet - liksom övriga 
beslut beträffande stipendiet  
- fattas av Kommunstyrelsen.

Ansökan senast 27 februari till: 
Skinnskattebergs kommun,  
Kommunstyrelsen 
Box 101, 739 22  Skinnskatteberg 
Telefon 0222/451 32, Fax 450 91

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 till självkostnadspris. 

Öppettider
Tis. kl. 8.30 - 13.00
 kl. 13.00 - 16.00  0-2 år
Ons. kl. 8.30 - 16.00
Fre. kl. 8.30 - 15.00
 
CAFÉKVÄLL
- Tisdag den 3 februari
- Tisdag den 17 februari

VI fikar och tittar på en film om vikten av att ge sina 
barn god självkänsla. Tillfälle till diskussion

VÄLKOMMEN     tfn  450 55

Röda Korset ordnar 
Utbildning i barn- och olycksfallsvård
- Lördagen den 14 februari 9.00-16.00

Kostnadsfritt Anmälan är bindande. Tfn 450 55

FETTISDAGEN
- Tisdag den 24 februari
Kom och gör din egen semla på Stacken

Du behövs för att ge 
valfrihet och rättvisa 
för barnfamiljer i 
Skinnskatteberg

Ring Lars Carnbrand 
på 0222-300 72

BLI MEDLEM NU
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Hjälp sophämtaren under vintern

-

inte
-

-

senast -

För de villahushåll som har sidlastarhämt-
ning av sitt avfall följer här några råd som 
underlättar vid tömning av kärlet under 
vintern.

Vid frågor om sophämtning, kontakta:
Skinnskattebergs kommun, Raili Gustavsson 0222-45135 
eller VafabMiljö, Kent Enarsson 0221-29483.

Intresserad av Starta 
eget information?
Funderar Du på att starta eget företag?
Besök då Arbetsförmedlingen Fagersta,
Stationsvägen 19.

Information ges på följande tider:
Onsdagen den 4 februari kl. 13.15
Onsdagen den 4 mars kl. 13.15
Onsdagen den 8 april kl. 13.15
Onsdagen den 6 maj kl. 13.15
Onsdagen den 10 juni kl. 13.15

Målgrupp: Alla som är intresserade av 
att starta eget företag.
Arrangör: Arbetsförmedlingen, Tillväxt-
gruppen, ALMI, IFS Coompanion.
Anmäl ditt deltagande till:
Anita Gullblom, tel: 010-486 35 51
e-post: anita.gullblom@arbetsformed-
lingen.se

Sophämtningsschema 2009

Tömningsveckor för dem som har månadshämtning. 
Schema fr.o.m. februari 2009.

Varje månad Varje månad Varannan mån. Varannan mån.
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 Vafabs 
hemsida: www.vafabmiljo.se
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Biblioteket informerar

Utställningar på biblioteket

elin – fotografier
Eva Lindgren visar sitt konstnärskap.

11 - 27 februari
Vernissage 11 februari kl. 17

I galleri Tittskåpet
Förskolan Nyckelpigan visar en utställning utifrån temat Petter och hans getter.

11 - 27 februari
Vernissage 11 februari kl. 17

Välkomna till sagostund på biblioteket

9 och 23 februari kl 10-10.30

Vi kommer att ses på biblioteket för högläsning, rim och ramsor under hela våren.
Måndagar, ojämna veckor, kl. 10-10.30

Föräldrar och barn upp till 5 år är välkomna.

Teater i samarbete mellan bibliotek och förskola/skola

2 februari kl. 10.00  9B ser Mitt namn är Rachel Corrie med Astrid Kakuli

4 februari, kl. 10.00  9A ser Mitt namn är Rachel Corrie med Astrid Kakuli

12 februari, kl. 10.00  åk F-3 åker till Västerås konserthus och ser Önskeklappen av Jonas Sjöstrand  
    och Kimmo Eriksson

18 februari kl. 10.00  Korpen, förskolorna ser Bullan av och med Mikaela Hagelberg

Vinnande pepparkakshus

Veckorna innan jul hade biblioteket en ut-
ställning med pepparkakshus, gjorda av 9A 
på Centralskolan. Besökare på biblioteket 

röstade fram sitt favorit pepparkakshus. Vin-
nande bidrag var Lustiga huset, som var gjort 
av Christoffer Andersson, Clara Ruyter och 
Frida Engström. Vinnarna fick varsin bok.

Bibliotekets öppettider:
Måndag, tisdag, fredag 9-17
Onsdag 9-19
Torsdag 10-17

 
Tfn: 0222-451 38
E-post: biblioteket@skinnskatteberg.se
Webbplats: www.skinnskatteberg.se/biblioteket
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Söndag 15/2 kl 15.00 
Matinéfilm fr 7 år. 
Medlemskort i Filmföreningen,100:-för barn/ungdom 
t.o.m. årskurs 9, köps på Biblioteket eller vid filmvis-
ningen på Korpen. Filmtitlar/info: Biblioteket eller www.
biokorpen.se.

Söndag 15/2 kl 18.00
Film fr 15 år. 
Information, se ovan. Arr: Skinnskattebergs FilmFör-
ening-SFF med stöd av Skinnskattebergs kommun.

Måndag 16/2 kl 18.00
Kommunfullmäktige 
sammanträder. 
Kungörelse på kommunens anslagstavla och hemsida.

Torsdag 19/2 kl 18.30
Kulturkväll med Kulturskolans 
elever och rockgruppen Midway.
Den här kvällen blir det rock och gästartisterna Midway 
spelar och sjunger ”modern atmosfärisk rock” som dom 
säger själva. Gruppen består av Eric Krantz, sång/key-
board/gitarr, till vardags musiklärare på Centralskolan. 
Dessutom Jonas Karmeborg, sång/gitarr, Lucas Johans-
son, leadgitarr, Pierre Theodors-son, elbas och Marcus 

Lördag 31/1 kl. 15.00
Familjeteater: ”Dollans dagis” 
med Dockteatern Tittut.
Mer info: Se 0222-an för januari. Pris: barn 25 kr, vuxen i 
barns sällskap 25 kr, vuxen 60 kr.
Biljetter säljs/bokas på biblioteket (tel. 45138). 

Söndag 1/2 kl. 17.00 
Konsert med Hans Leygraf, piano 
och Bergslagens Kammarsymfo-
niker
Hans Leygraf föddes 1920 i Stockholm och är en legend 
inom svenskt musikliv. Fram till september 2007 un-
dervisade Hans Leygraf en internationell pianoklass vid 
Mozarteum i Salzburg. Tillsammans med några av dessa 
elever har han gjort en efterlängtad dokumentation av sin 
metodik, utgiven på DVD under 2006. Han har spelat i 
Skinnskatteberg vid flera tillfällen tidigare. På programmet 
står Schuberts symfoni nr 5 Beethovens pianokonsert nr 2  
samt en pianosonat av Haydn. Bergslagens kammarsym-
foniker bildades i Lindesberg 1974 och har blivit Bergsla-
gens egen långfärdsorkester med fritidsspelande musiker 
från hela Svealand. Dirigenten Anna Vikersjö är verksam 
i Ludvika med omnejd. Entré: 140:-/vuxna, 80:-/medlem-
mar i Kammarmusikföreningen, skolungdom t.o.m. gym-
nasiet har fri entré! För studerande vid SLU-SMS och FHS 
är entrén fri efter betald medlemsavgift(120:-/spelår).
Arr: Skinnskattebergs Kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Onsdag 4/2 kl 19.30
Film, tillåten fr 11 år.  
Medlemskort i Filmföreningen á 300:-/vuxna, 100:-/elever 
t.o.m. årskurs 9 köps på Biblioteket eller vid visningen. 
Kontakta Biblioteket på 0222-451 38, eller gå in på www.
biokorpen.se för information om vilken film som visas.
Arr: Skinnskattebergs FilmFörening-SFF med stöd av 
Skinnskattebergs kommun.

Lördag 7/2 kl. 19.00 Digitalopera
Donizetti Lucia di Lammermoor, 
direktsändning.
Biljetter á 160:- bokas på Biblioteket, tfn 451 38 och häm-
tas senast 15 min före sändning på Korpen. Resterande 
biljetter säljs direkt vid Korpens entré. Info: www.fhp.nu.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med 
stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd, 
Västmanlandsmusiken och  Systemair.

Evenemang	
på Kulturhuset Korpen i februari 2009

Söndag 8/2 kl. 17.00
Konsert och dans med 
Lindesbergs storband och 
Anna Jansson, sång
Anna började sin musiker- och musiklärarbana vid 
Kulturskolan i Skinnskatteberg på 1980-talet och är nu 
verksam vid Kulturskolan i Lindesberg. Här sjunger hon 
till Lindesbergs storband i ett program med klassiska 
storbandsörhängen: Glenn Miller, Count Basie, Duke 
Ellington m.fl. Första halvan är ett konsertprogram och i 
andra halvan finns det möjlighet att dansa till storbandet. 
PRO ordnar kaffeservering i pausen.Välkomna! Entré: 
60:-, fri entre för skolungdom t.o.m. gymnasiet. 
Arr: Kultera med stöd av Ett kulturliv för alla.

Torsdag 12/2 kl 18.30 
Kulturkväll med Kulturskolans 
elever.
Musikelever i olika åldrar underhåller med framförallt 
akustisk musik. Arr: Kulturskolan

forts. nästa sida 
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ÖPPET HUS!
Lördagen den 7 februari mellan kl. 11-14  öppnar vi på 
nytt våra dörrar för er som är nyfikna på vår skola.

   Kom och se vår verksamhet!

    ›  Små klasser (F-6) 

    › Transporthjälp till hösten under 
    förutsättning att vi kan öka med 
    tiotalet elever. 

    › Idealisk skolmiljö

Varmt välkomna!
önskar rektor, personal och barn på Olympicaskolan!

Riddarhyttan

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

Wennmyr, slagverk. Entré: 30:-/vuxna, 10:-/skolungdom.
Arr: Kulturskolan

Vecka 9 Sportlovsbio enligt 
särskilt program
Film som passar de allra minsta
Måndag -  Torsdag kl. 10.00
Film för lite större barn/ungdomar
Måndag - Torsdag kl. 13.00
Film för ungdomar
Måndag - Torsdag kl. 16.00

Närmare information om vilka filmer som kommer att visas 
finns att hämta på biblioteket eller på www.biokorpen.se. 
På biblioteket kan ni också köpa Sportlovsbiokortet som 
kostar 20:-, för det får ni se alla filmer under lovet. Passa 
på att se riktigt bra film!
Arr. Biblioteket och Skinnskattebergs Filmförening

Forts. program på Korpen i februari
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Tillsammans kan vi skapa ett 
bättre Skinnskatteberg

Behöver Dig som vill vara med och dra 
Ditt strå till stacken!

Alla kan delta på sina villkor, till exempel

- delta i våra månadsmöten och diskutera

    aktuella frågor i vår kommun. Ju fler idéer
    och förslag, desto bättre slutliga förslag.
    I en liten kommun som vår ligger förslag och  
    beslut synliga för alla.

-  vara med i en arbetsgrupp om en aktuell fråga

- efter nästa val komma in i fullmäktige

- på sikt delta aktivt i utskott eller nämnd

Är du ung, gammal eller mitt i livet? 
Om demokratin ska leva, måste många 
delta och ta ansvar. Gör slag i saken och 

hör av Dig!

carina.sandor@liberal.se
janne.lejon@telia.com

vanja.leneklint@telia.com

eller ring 0222-416 72

Vi lovar Dig en rolig och intressant tid

Vi har årsmöte den 10 februari kl. 19.00 i 
St Davidsgården. Du är välkommen.             

Korsdrag våren 2009
S:t Davidsgården i
Skinnskatteberg

Onsdag 4/2 kl.13.00
”Sång på gång,”
Elisabeth och Sven-Erik Skattäng.
Ett blandat program med Lina Sandell och 
profana sånger

Onsdag 18/2 kl.13.00
”Svenska diktare och artister”
Bertil Norling och Co, Västerås
sjunger och spelar.

Onsdag 4/3 kl.13.00
”El Camino 20 mil”
Li Lundberg med flera berättar och visar 
bilder från sin pilgrimsvandring i Spanien.

Onsdag 18/3 kl.13.00
”Polisen, hur arbetar den?”
Sören Lundberg från Fagerstapolisen.

Onsdag 1/4 kl.13.00
”När Skinnskatteberg hade ryska militärer”
Hans Lundgren berättar med utgångspunkt 
från boken Krampen - Ryssläger i Sverige 
under andra världskriget.

Onsdag 15/4 kl.13.00
”I sagans värld” Pia Luotomäki

Onsdag 29/4 kl.13.00
”Kolarminnen och Dan Andersson toner”
Eva-Lisa Oldeberg , Spannarboda, sjunger 
och berättar.
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Svenska kyrkans kalendarium februari 2009

Se även information om våra evenemang och verksamheter i Fp:s och BBL:s ”Det händer” och ”Dagboken”.

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Söndag 1 feb. kl. 11.00 Söndagsmässa i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. 
     Hans Eric Johansson
Onsdag 4 feb. kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg.
       ”Sång på gång” med Elisabeth och Sven-Erik Skattäng. Ett blandat  
     program med Lina Sandell och profana sånger. 
Söndag 8 feb. kl. 11.00 Gudstjänst – med ljusbärare. Skinnskattebergs kyrka. 
     Hans Eric Johansson
Söndag 8 feb. kl. 18.00 Gudstjänst vid ljusbäraren i Gunnilbo kyrka.
       Hedkören medverkar,  Hans Eric Johansson.
Tisdag  10 feb. kl. 16.00 Vardagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Torsdag 12 feb. kl. 14.00 Andakt på Hemgården, Skinnskatteberg. Marie Blommé.
Söndag 15 feb. kl. 11.00 Gudstjänst med liten och stor; ”Jag blir så glad när jag ser dig.”
       i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé. 

   15 feb kl. 14.00 Sverigefinsk temagudstjänst, Suomenkielinen teemajumalanpalveus, 
       Skinnskattebergin  kirkossa, 
        Världens ljus/ Maailman valkeus  Paavo Collin.
Onsdag 18 feb. kl. 13.00 Korsdrag i S:t Davidsgården, Skinnskatteberg. 
       ”Svenska diktare och artister”.
      Bertil Norling och Co., Västerås sjunger och spelar.
Torsdag 19 feb. kl. 18.00 Torsdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Marie Blommé.
Söndag 22 feb. kl. 11.00 Söndagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Hans Eric Johansson.
Söndag 22 feb. kl. 14.00 Vintergudstjänst på Billholmen, Hed. (Tag 250 norrut från Heds kyrka, 
      kör mot Färna ca 7 km, parkera vid Västansjöbadet). 
     Skidor eller snöskor!
      Hans Eric Johansson, Hedkören.
Söndag 22 feb. kl. 18.00 Fastlagsmässa i Gunnilbo kyrka. Hans Eric Johansson.
Tisdag  24 feb. kl. 16.00 Fettisdagsmässa i Skinnskattebergs kyrka. Pia Luotomäki.
Onsdag 25 feb. kl. 19.00 Askonsdagsmässa i Heds kyrka. Pia Luotomäki.
Torsdag 26 feb. kl. 10.30 Andakt på Klockarbergsgården, Skinnskatteberg. Lisbeth Kjellin.
Söndag 1 mars kl. 11.00 Gudstjänst i S:t Davidsgården i Skinnskatteberg. Pia Luotomäki.
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marklägenheter med sjöutsikt!

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

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

Åsas Hudvård
 

Den 26 januari öppnar jag i en 
ny lokal i  

Hemgårdens entré,  
Villavägen 2.

Ansiktsbehandlingar 
Färgning av fransar och bryn, 

ögonbrynsplockning 
Manikyr, Fotvård, Vaxning 
Försäljning av presentkort

NYHETER

* Fotvård för pensionärer till  
förmånligt pris.  

(Obs ej medicinsk fotvård)

*Massage

För info och bokning:

Åsa Berglund 
Auktoriserad hudterapeut

Tel. 076-161 88 49

www.asashudvard.se

 

Öppettider:

Mån-Ons 9-18, 

eller enligt överenskommelse

VÄLKOMMEN!

Filadelfia 
Skinnskatteberg

Café 14 
5 febr. kl. 14.00 
19 febr. kl. 14.00

Sång o musik,  
allsång m.m.

Välkomna! 
Kent och Lars-Ove

Välkommen till en underbar 

YOGA 

för alla, med erfaren lärare.

Kontakta Studieförbundet  
Vuxenskolan, tfn: 0221-130 09

OBS! 
I Januari publicerades 
sammanträdestider 
för 2009. För Fullmäk-
tige har dessa ändrats 
enligt nedan.  

Kommunfullmäktige
16 februari
6 april
8 juni
28 september
23 november
14 december


